TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1990) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä 31.10.2016
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Myyrmäen Huolto Oy (Y-tunnus 0197024-4)
www.myyrmaenhuolto.fi
asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi, puh. (09) 530 6140,
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Lehtonen toimitusjohtaja, mika.lehtonen@myyrmaenhuolto.fi, 09 530 6140
Myyrmäen Huolto Oy, Ojahaanrinne 4, 01600 VANTAA
3. Rekisterin nimi
Myyrmäen Huolto Oy asiakasrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Myyrmäen Huolto Oy:n asiakaspalveluun ja sekä tässä
tarkoituksessa tapahtuvaan Myyrmäen Huolto Oy:n asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen
liittyvien suhteiden hoitamiseen ja analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä
asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Myyrmäen Huolto Oy
käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Myyrmäen
Huollon lukuun henkilötietolain 5. pykälässä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn asemaan ja tehtäviin työelämässä. Rekisteröidystä
voidaan tallentaa nimi, titteli ja toimenkuva, sähköposti- ja muut yhteystiedot sekä hänen työnantajansa
tai edustamansa yhteisön nimi ja osoite. Rekisteri voi sisältää myös yritysten ja yhteisöjen yleisiä
sähköposti- ja osoitetietoja.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yritysten tai henkilöiden julkistamista omista henkilötietolähteistä sekä kohdan 4 palvelu-, asiointi- ja muista tapahtumista. Tietoja voidaan myös kerätä,
tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien
rekistereistä tai muita vastaavista luotettavista lähteistä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyistä tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa
kohdassa 4 mainituille alihankintayhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueiden ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat Myyrmäen Huolto Oy:n tietokannassa, joka sijaitsee lukitussa
tilassa ja on suojattu palomuurein, vaihtuvin salasanoin sekä muilla vastaavilla teknisillä keinoilla.
Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen
tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan. Jos atk:lle
tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
10. Tarkastus oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainittuun
osoitteeseen ja kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa
toteutettuna.

