Tietosuojaseloste

Viimeisin muutos 1.12.2019

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Yhteyshenkilö:
Osoite:
Y-tunnus:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Www-osoite:

AaVekellari
Mikko Lehtonen
Rajasuontie 14, 26840 Kortela
2120248-8
045 634 7788
aavekellari@aavekellari.fi
www.aavekellari.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen, tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön
panemiseksi. Joitakin tietoja kerätään jo ennen asiakassuhdetta, esimerkiksi silloin, kun vierailet Internet-sivuillamme (tietoa kerätään
Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla).
4. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista
ja niiden muutoksista, laskutustiedot. Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana, kalenterimerkinnät, työkohteet,
työajat, valokuvat, videomateriaali ja muu tilattuihin palveluihin ja toimeksiantoon liittyvä ja tuotettu materiaali.
5. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun
kehittämiseksi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, viranomaisen pitämistä rekistereistä (esim. ytj.fi), Google
Analytics –analytiikkatyökalun avulla ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti EU-/ETA-maissa. Osa
yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella. Asiakastiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun
tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Graafisella alalla yleisen käytännön mukaisesti toimeksiannosta tuotettu kuvamateriaali, johon
rekisterinpitäjällä on tekijänokeus, voidaan julkaista ja levittää rekisterinpitäjän www-sivuilla palveluiden markkinoimiseksi.
8. Evästeiden (cookies) käyttö Internet-sivuilla
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä
tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden
kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat
mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se,
että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.
9. Sosiaaliset mediat
Sosiaalisessa mediassa olevilla sivuillamme (esim. Facebook, YouTube) tarjoamme mahdollisuuden yhteydenpitoon kanssamme. Nämä
sosiaaliset mediapalvelut keräävät itse henkilökohtaisia tietoja esim. niihin luomasi profiilin tai ns. Social Plug-In -ohjelmien välityksellä,
joita toteutetaan kolmansien osapuolien verkkosivustoille.
11. Rekisterin suojaus
Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja asianmukaisia varotoimia. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen
sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.
12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee
lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
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 peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä
seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

