TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.4.2018

Nimi

Raskaspari Oy
Osoite

Lukkotie 9, 80100 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 050 599 3775, asiakaspalvelu@raskaspari.fi
Nimi
2
Salonen
Yhteyshenki- Kalle
Osoite
lö rekisteriä Luhtitie 5, 04130 Sipoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelin 050 599 3775, kalle.salonen@raskaspari.fi

3
Raskaspari Oy asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Laskutus, työtilaukset, tavaran toimitus ja hallinointi, kirjanpito ja markkinointi.
Henkilötieto- Mikäli asiakas on antanut luvan markkinointiin voidaan tietoja käyttää markkinointitarkoituksiin.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Tilaajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti sekä tilaushistoria.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiliä avatessa antamat tiedot joita tarvitaan tiluksen toimittamiseksi asiakkaalle sekä
laskutukseen ja luotonvalvontaan. Lisäksi luottotiedot tarkistetaan määräajoin Intrumin rekisteristä
luottokauppaa varten, Asiakkaan autokantatiedot hankitaan Soltegin kautta Trafin rekisteristä
oikeiden varaosien saannin varmistamikseksi.
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7
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan Raskasparin toimesta, niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Laskutuksessa ja toimituksissa syntyvät tulosteet liitetään toimituksiin. Työtilauksia ja
takuuanomuksia säilytetään Volvon vaatiman ajan lukituissa tiloissa. Sen jälkeen aineisto kuten
laskut ja työtilaukset ovat ainoastaan sähköisessä arkistossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietorekisteri säilytetään Volvon palvelimella sekä Visman Netvisor kirjanpitoarkistossa.
Rekisterin käyttöä valvotaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasnoilla. Käyttöoikeuksia
yrityksessä hallinnoi toimitusjohtaja.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin talletetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tulee toimittaa
sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@raskaspari.fi otsikolla Henkilötietojen tarkistus

11
Mikäli henkilötietorekisterissä todetaan virhe, on jokaisella oikeus vaatia sen korjaamista.
Oikeus vaatia Korjauspyyntö tulee esittää sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@raskaspari.fi Otsikolla:
tiedon
Henkilötietojen korjaaminen
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Raskasparia käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
varten. Raskapari käyttää henkilötietoja näihin ainoastaan mikäli asiakas on antanut luvan tietojensa
käyttöön verkkokaupan tilausta tehdessään. Tämän valtuutuksen voi milloin tahansa perua
ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@raskaspari.fi

