TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

!

Laatimispäivä

24.5.2018

!!
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Rh-optimointi Oy, y-tunnus: 18198756
Osoite

Mikkolantie 1-3, 33470 Ylöjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2
Yhteyshenk
ilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Henri Kautto
Osoite

Mikkolantie 1-3, 33470 Ylöjärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

meklarit@rhoptimointi.fi
3
Rekisterin
nimi

Rh-optimointi Oy:n asiakasrekisteri

4
Henkilötieto
jen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakasuhteen hoitamiseen, hallinnointiin,
palveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään
asiakkaille suunnatussa viestinnässä ja markkinoinnissa, sekä mahdollisten reklamaatioiden ja
muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön perustietoja, joihin luetaan: nimi, syntymäaika, asema ja yhteystiedot.
Se sisältää myös henkilöön liittyvän yrityksen (omistus- tai työsuhde) tiedot.
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!

!
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Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja
lukuun toimivia alihankkijoita.

6
Säännönmu
kaiset tietolähteet

!!

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Niitä kerätään ja päivitetään myös yleisesti
saatavilla olevista lähteistä, sekä muilta osapuolilta kuten palvelujentarjoajilta, joiden kanssa
rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden hoitamista.
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7
Henkilötietoja siirretään Rh-optimointi Oy:n lukuun toimiville henkilöille asiakassuhteen hoitamista
Tietojen
varten. Tietoja siirretään myös vakuutusyhtiöille ja muille yrityksille, mikäli se on
sääntarkoituksenmukaista asiakassuhteen hoitamisen kannalta.
nönmukaise
t
luovutukset

8
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn
valtuutetuilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat tietokoneiden muisteissa ja ulkoistetun palveluntarjoajan
palvelimilla. Tietokoneita säilytetään lukituissa tiloissa ja niihin on pääsy vain käyttäjätunnuksen ja
salasanan avulla.

10
Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa Rh-optimointi Oy:n asiakasrekisteriin talletetut
tietonsa. Tätä koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11
Oikeus
vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimukset
osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

