
ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 

Uusi tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksen 

tarkoituksena on ajantasaistaa ja yhtenäistää tietosuojan sääntelyä EU -alueella. Asetus sääntelee 

mm. henkilötietojen (nimet, osoitteet, henkilötunnus, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet yms.) 

keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Henkilötietojesi huolellinen ja asianmukainen käsittely on meille KoneNeliö Oy:ssä tärkeää. 

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa 

kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta sekä millaisiin tarkoituksiin voimme 

tällaisia tietoja käyttää. 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Koneneliö Oy 

Jukolantie 4 

71800 Siilinjärvi 

info@konenelio.com 

Yhteyshenkilö: Marika Lappeteläinen p: 040-540 6660 

 

2. REKISTERÖIDYT 

KoneNeliö Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

 

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia KoneNeliö Oy:n asiakastietorekisterinä. 

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin 

* Tilausten käsittely ja toimitus 

* Laskutus- ja maksuliikenne 

* Yhteydenpito 

* Viranomaisvelvoitteiden noudattaminen 

 

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT 

Asiakastietorekisterimme voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja: 

* Henkilön nimi 

* Yrityksen nimi ja tunnus 

* Osoitetiedot 

mailto:info@konenelio.com


* Puhelinnumero 

* Sähköposti 

* Sähköinen laskutusosoite 

* Pankkiyhteystiedot 

* Tuote- ja palvelutilausten tiedot 

* Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot 

 

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voit tehdä numeroon: 

040-540 6660/ Marika Lappeteläinen tai sähköpostiin: info@konenelio.com 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, 

miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta 

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 

2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida 

poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, 

kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  



Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä. Tietoja voidaan hankkia 

myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.  

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Luovutamme henkilötietojanne kirjanpitovelvollisuuden, pääurakoitsijan ja urakoitsijan 

velvollisuuden mukaan: 

* Verohallinnolle  

* Tilitoimistollemme 

* Pääurakoitsijoillemme 

* Valvontaviranomaisille 

Varmistamme, että tahot, joille joudumme henkilötietoja luovuttamaan, noudattavat 

tietosuojalainsäädäntöä. 

  

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Säilytämme asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kun tietojen säilyttäminen on 

välttämätöntä. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai asiakkaamme oikeudet tai 

velvollisuudet eivät enää edellytä henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. 

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla 

tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. 

 

9. REKISTERIN SUOJAUS 

Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. 

Digitaalinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja niitä ovat oikeutettuja 

käyttämään vain ne työntekijämme ja yhteistyökumppanimme työntekijät, joilla on työtehtävien 

puolesta siihen oikeus. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja laitteisto, jolla 

rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla. 

 

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten 

ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti 
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