Väisäsen Kotiliha Oy

Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioiden
yhteyshenkilö

Rekisterin nimi
Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste ja tarkoitus

Rekisterin tietosisältö ja
rekisteröityjen ryhmät

Säännönmukaiset
tietolähteet

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja siirrot sekä
tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietosuojaseloste
Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri
24.5.2018
Väisäsen Kotiliha Oy
Kuopiontie 1056 A
74520 IISALMI
Y-tunnus: 1058022-1
Tietosuojaan liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä
sähköpostiosoitteeseen jorma.vaisanen@vaisasenkotiliha.fi
Jorma Väisänen, puh. 0400 791 848
Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja sen
asiakkaan väliseen palvelusopimukseen taikka rekisterinpitäjän ja
yhteistyökumppanin väliseen toimittajasopimukseen liittyvien
oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöön paneminen, sekä sopimuksen
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, ja/tai
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen. Henkilötietojen
käyttötarkoituksia on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisten
asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja
yhteistyökumppanisuhteiden hoitaminen.
Rekisterin sisältönä on rekisterinpitäjän asiakkaiden, toimittajien ja
yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt. Rekisteri sisältää seuraavia
henkilötietoja:
- etunimi
- sukunimi
- yritys
- yrityksen osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- sähköisten palveluiden käyttöä koskevat tiedot (esimerkiksi
selailu- ja hakutiedot, IP-osoitteet sekä evästeet)
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään
puhelimitse, sähköpostitse, verkossa, tapaamisissa sekä sopimuksen
solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana. Henkilötietoja
voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä,
kuten väestörekisteristä, muilta viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä,
yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta
tahoilta.
Rekisterinpitäjä luovuttaa toimittajien ja yhteistyökumppaneiden
tietoja elintarvikevalvonnasta vastaaville viranomaisille. Asiakkaiden
tietoja ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin ulkopuolisille tahoille.
Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen
mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat toimivat
rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoihin eli henkilötietojen
vastaanottajaryhmiin kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmä-toimittajat
ja tilitoimisto. Rekisterinpitäjä vastaa alihankkijoidensa toimista kuin
omistaan. Rekisterinpitäjä varmistaa alihankkijoiden kanssa tehtävin
tietojenkäsittelysopimuksin näiden tahojen sitoutumisen
rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseen tässä selosteessa
kuvatulla tavalla. Rekisterinpitäjä voi lisäksi luovuttaa rekisteröityjen
yhteystietoja liiketoimintansa harjoittamisessa käyttämilleen
alihankkijoilleen palveluiden markkinoimiseksi.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA‐alueen ulkopuolelle.
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Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain
ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus
käsitellä tämän rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään järjestelmin,
jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietojärjestelmät ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt
henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon
käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja
säilytetään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen aikana ja kaksitoista
(12) kuukautta sen päättymisen jälkeen.
Rekisterinpitäjällä on kuitenkin aina oikeus säilyttää henkilötiedot tai
muutoin käsitellä niitä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa tilanteissa edellä mainitun säilytysajan jälkeen (kuten
kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat).
Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta
säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä
tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
sähköpostilla osoitteeseen jorma.vaisanen@vaisasenkotiliha.fi
Rekisteröidyllä on tietosuoja‐asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

