TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:

Suomen Levyjaloste Oy
2840742-7
Louhelantie 37
80330
JOENSUU

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Yritys:
Suomen Levyjaloste Oy
Nimi:
Jarmo Kähkönen
Puhelinnumero:
044 982 4816
Sähköposti:
jarmo@levyjaloste.com
Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Suomen
Levyjaloste Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiointiin, ylläpitoon,
yhteydenpitoon ja markkinointiin. Henkilötietoja käytetään myös asiakkaan
tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Lisäksi tietoja voidaan käyttää
tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään
asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön
panemiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuojalain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan
asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun
kehittämiseksi.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Voimme kerätä seuraavia tietoja:
- Henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- Y-tunnus tai ALV-koodi, organisaation nimi ja yhteyshenkilö, jos tilauksen tekijä on
yritys, yhdistys tai muu organisaatio
- Palveluun liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat
- IP-osoite, josta palveluita käytetään
- Palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,
valtakirjat, valtuutukset, yhteydenotot ja muut viestit, sähköpostiviestit,
puhelutiedot, chat-keskustelut
- Markkinointisuostumustiedot, uutiskirjeiden ja vastaavien tilaustiedot
- Evästeet
- Muut palvelun tuottamiseen liittyvät pakolliset tiedot
Lisäksi keräämme sinulta tietoa, joka syntyy palveluiden käytön yhteydessä.
Kyseessä voi olla esimerkiksi:
- Tilaus- ja laskuhistoria
- Palveluiden ylläpitoon liittyvät tiedot
- Markkinointiin sekä sivujen selaukseen liittyvät seurantatiedot
- Asiakkaan analysointitiedot
- Muut palvelun käytön aikana syntyneet tiedot
Lisäksi voimme kerätä myös muita tietoja, joita olemme saaneet sinulta
suostumuksesi perusteella.
Tietolähteinämme voit olla esimerkiksi sinä itse, kun mm. asioit kanssamme
tilatessasi ja käyttäessäsi palveluita, asioit verkkosivustollamme, olet meihin
yhteydessä tai tilaat esimerkiksi uutiskirjeitämme. Keräämme tietoja myös
havainnoimalla palvelun käyttöä. Tietolähteinä voivat olla esimerkiksi myös, mutta
ei rajoittuen, sähköposti, yhteydenottolomake, asiakaspalvelu-chat tai logitiedot.
Ulkopuolisina tietolähteinämme voivat olla myös esimerkiksi julkisesti saatavilla
olevat rekisterit, ostetut markkinointirekisterit tai vastaavat, sekä erilaiset palvelut
kuten Facebook, Twitter, Google Ads, Google AdSense ja LinkedIn.
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Voimme hyödyntää myös kerättyjen tietojen perusteella johdettuja tietoja, kuten
päätelmiä, jotka voivat koskea esimerkiksi todennäköisiä kiinnostuksen kohteita.
Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa
yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin,
jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.
Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
mihinkään tarkoitukseen.
Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Manuaalista aineistoa syntyy esimerkiksi täytetyn arvontalipukkeen tai
tarjouspyyntölomakkeen muodossa. Tietojen tallentamisen jälkeen sähköiseen
tietokantaan, manuaalinen aineisto tuhotaan silppurilla.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on
maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja
21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli
hän kokee henkilötietojen käsittelyn olevan GDPR:n vastaista.
Evästeiden käyttö
Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka palvelin lähettää sivuille tulevan
käyttäjän selaimelle. Kyseinen eväste tallentuu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle.
Evästeitä käytetään palvelun toimivuuden takaamiseksi, kuten kirjautumisen
mahdollistamiseksi sivuille. Lisäksi evästeitä käytetään markkinoinnin seuraamiseen,
liikennetilastojen luontiin, käyttöliittymän käytön tutkimiseen, seuraamiseen ja
parantamiseen. Evästeillä varmistetaan myös palvelun turvallinen käyttö sekä
käyttäjäystävällisyys. Evästeitä voidaan hyödyntää myös kolmansienosapuolien
palveluissa, kuten kävijäseurannassa tai markkinoinnissa.
Palvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimen
asetuksista. Evästeiden käyttö katsotaan sallituksi, ellei käyttäjä ole evästeitä
erikseen estänyt selaimen asetuksista. Sivujen toimintaa ei kuitenkaan voida taata,
mikäli evästeiden käyttö kielletään. Tilauksen tekeminen ja kirjautuminen sivuille
eivät onnistu, elleivät evästeet ole sallittuja. Evästeiden estäminen tapahtuu
selaimen asetuksista. Ohjeen evästeiden kieltämiseen saat selaimen valmistajan
tukisivuilta tai muista valmistajan laatimista ohjeista.
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