TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Konservointi T. Sonninen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.4.2018. Viimeinen muutos 24.8.2018.
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Konservointi T. Sonninen Oy
Osoite: Kauklahden puistotie 4 N 14, 02780 Espoo
Puhelin: +358 400482977
Sähköposti: konservointi@sonninen.fi
Yhteyshenkilö: Tiina Sonninen
2. Yrityksen työntekijärekisteri
Rekisterissä käsitellään yrityksen toimintaan liittyviä henkilötietoja ja yritys- ja henkilöasiakkaiden tietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta työ- ja asiakassuhteen aikana,
sen ylläpito ja päättyneiden työ- ja asiakassuhteiden dokumentaation hallinta yrityksen henkilö- ja
asiakastietojärjestelmässä.
Henkilö- ja yritystietojen
asiakastietorekisteriä.

käsittely

perustuu

lainsäädännölliseen

velvoitteeseen
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Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti
rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.

4. Käsiteltävät asiakas- ja henkilötiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste asiakas- ja henkilötietojen käsittelylle on
-

Asiakkaan ja henkilön suostumus
Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kuten asiakas- ja työsuhde

Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden ja työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakas- ja
työsuhteeseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Näitä tietoja ovat:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn kotipaikka;
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Pankkiyhteystiedot
Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; (verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista mm. IP-osoitteita
sekä käyttävät evästeitä.
Rekisteröidyn syntymäaika.
Rekisteröidyn henkilötunnus.
Yrityksen tai organisaation nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen
osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja
tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
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5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja asiakkailta puhelimitse, sähköpostitse ja sopimuksista.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen tietojärjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot
salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Ohje: Henkilötietojen luovutuksesta on kyse silloin, kun henkilötietoja luovutetaan toiselle rekisterinpitäjälle tämän
omia käyttötarkoituksia varten.
Henkilötietoja luovutetaan yrityksen toimintaan ja työsuhteisiin liittyvien toimenpiteiden osalta muille
rekisterinpitäjille. (tilitoimisto, verottaja, vakuutusyhtiö, KELA). Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai
suoramarkkinointiin.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä
koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on yrityksen työntekijä. Työsuhteen päättymisen
jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan työsuhteen päättymisestä. Henkilötiedot voidaan
säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan
edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen
Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja
varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
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11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo,
että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot
tulee tehdä sähköpostitse [Tiina Sonniselle osoitteeseen konservointi@sonninen.fi. Rekisteröity voi myös ottaa
yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Konservointi T. Sonninen Oy
Tiina Sonninen
Kauklahden puistotie 4 N 14
02780 Espoo
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste
on viimeksi päivitetty [24.8.2018].
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