TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 13.4.2018
Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka
säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ
HL Tech Oy (y-tunnus: 1012783-0) Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa, puh: 010 4259900

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Viktor Lamminaho (viktor.lamminaho@hltech.fi)

REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterinpitäjä on solukumieristeiden uranuurtaja Suomessa. HL Tech Oy:n päämääränä on olla asiantuntevin,
tehokkain ja luotettavin teknisten eristeiden toimittaja. Kuljetuspalvelumme takaa myös nopeat ja täsmälliset
toimitukset työmaille ja muihin kohteisiin.
Muodostuvien rekistereiden avulla todennetaan sopimusasiakkaiden tapahtumia, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa, markkinoidaan palveluita ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.
Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekistereiden käyttötarkoituksen kannalta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterit sisältävät uusasiakashankinnan-, markkinoinnin- ja sopimusasiakas tietoja. Jotka voivat olla nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, yrityksen Y-tunnus.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterit sisältävät sopimusasiakkaalta saatuja kontaktitietoja, käyntikortteja tai yritysten verkkosivuilta kerättyjä tietoja. Asiakkaan kontaktitiedot päivitetään aina asiakkaan ilmoittaessa. Näin rekisteri pysyy oikeellisena.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN
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Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim.
viranomaisille, perintään tai muuhun vastaavanlaisiin käyttötarkoituksiin.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä
sitä edellyttää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ovat omasta konesalista tuotettuja tai pilvipalveluita. Tiedostot on suojattu
yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille,
jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta.
Reksiterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekisterissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä
on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä
olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostitse edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle.
Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaisille.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.
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