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Rekisteröidyt
Rekisterissä on asiakkaita sekä henkilökunnan jäseniä, molemmista sekä nykyisiä että
entisiä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
● Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja/tai työsuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, eli asiakassuhteen tai
työsuhteen hoitamiseen.

Rekisteriin tallennettavat tiedot
Asiakasrekisteriin sisältyy seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
●
●
●
●

Nimi
Osoite
Laskutusosoite
Yrityksen Y- tunnus

Asiakastiedot
● Tietoja ostetuista tuotteista ja palveluista laskutuksessa sekä hinnastoissa.
Palkanlaskentaa ja muuta työsuhteiden hoitoa varten henkilörekisterissä on
Yhteystiedot
●
●
●
●
●

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Henkilötunnus

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee henkilötietojen käsittelyä
lainvastaiseksi.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeellista.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme
perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta tietoja.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, niin
rekisteröity voi peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee meidän rikkovan
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan säännönmukaisesti:
● Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja viranomaisten tai muiden
vastaavien rekistereistä
● Työntekijältä itseltään työsuhteen alkaessa tai työhakemuksen kautta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Kuljetus A. Lehti Oy:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto
●
●

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus- tai työsuhde on
voimassa.
Työnantajavelvollisuuksien täyttämiseksi työntekijöiden tietoja voidaan säilyttää
työsuhteen päätyttyä (esimerkiksi työtodistuksen antaminen).

Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä ja työntekijätietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja tarvittavin osin ulkoistettu
taloushallintoa hoitava yritys sekä tilintarkastaja, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

