Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

KNORRING OY AB (0110085-5)
Osoite

Mestarintie 4, 01730 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

(09) 560 41, knorring@knorring.fi
Nimi

2
Andrea Borenius
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Mestarintie 4, 01730 Vantaa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

(09) 560 41, andrea.borenius@knorring.fi
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Asiakasrekisterin tietoja käytetään yrityksen liiketoiminnan toteuttamiseksi
Henkilötietojen käsittelyn myyntitoiminnoissa sekä markkinoinnissa, sekä asiakaskommunikointia ja juridisiin
tarkoitus
sopimuksiin tarvittavien tietojen hallinnointia varten.

Rekisterin ylläpidossa ja säilytyksessä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä
Knorring Oy Ab:n laatujärjestelmää.

5
Rekisterin
tietosisältö

- Asiakasyrityksen nimi, osoite ja yritystunnus
- Yhteyshenkilöiden nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimenkuva ja toimipistetiedot
- Juridisesti sitoviin kauppasopimuksiin tarvittavat lainmukaiset tiedot
- Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista, niiden toimittamisesta ja
laskuttamisesta

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tilaus- ja toimitusprosessin aikana. Lisäksi on
mahdollista kerätä tietoja julkisesti saatavilla olevista tai palvelutarjoajilta ostetuista
tietokannoista.

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Asiakasrekisterissä olevat tiedot pysyvät vain rekisterinpitäjän hallinnassa.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Rekisterin tietoja ei siirretä EU.n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
Asiakkaille on tiedotettu rekisterin luonteesta sekä rekisteröityjen oikeuksista
verkkosivustollamme olevassa rekisteriselosteessa, jonka olemme päivittäneet
vastaamaan 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

Kauppatapahtumissa (myös verkkokauppa) syntyvän sähköisen asiakasrekisterin tiedot
on suojattu käyttötunnuksin ja salasanoin ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niiden
henkilöiden käyttöön, jotka tarvitsevat kyseisen tietokannan tietoja omassa toimenkuvassaan. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteriin. Asiakkaille on tiedotettu rekisterin
luonteesta sekä rekisteröityjen oikeuksista verkkosivustollamme olevassa rekisteriselosteessa, jonka olemme päivittäneet vastaamaan 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta.
Jokaisella asiakasyrityksen yhteyshenkilöllä on oikeus tarkastaa siihen tallennetut omat
tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se on osoitettava rekisterinpitäjälle tai
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen
virheellisten tietojensa korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä suullisesti tai kirjallisesti
rekisterinpitäjälle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan jokaisella rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus kieltää
häntä itseään koskevien tietojen käsitteleminen suoramainontaa, etämyyntiä tai markkinaja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

