TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 8.1.2018!

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

TMI Väinö Ripatti, Y-2853077-5, Eteläinen Liipolankatu 14 D 57, 15500 Lahti"
+358500446280, vaino.ripatti@outlook.com!

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Väinö Ripatti, Eteläinen Liipolankatu 14 D 57, 15500 Lahti"
+358500446280, vaino.ripatti@outlook.com!

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri!

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen."
Rekisterinpitäjä toimii päämiehensä eli suomalaisen maahantuojan ja tavarantoimittajan
Doormaster
Oy:nluovuttaen
jälleenmyyjänä
luovuttaentiedot
rekisteröidyn
tiedot päämiehelle.
jälleenmyyjänä
rekisteröidyn
päämiehelle."
Rekisterinpitäjä ei vastaa päämiehensä tietosuojakäytännöistä.!

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista palveluita ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja
laskuttamisesta.!

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.!

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn tilaaman palvelun ja tuotteen suomalaiselle toimittajalle
(maahantuojalle
valmistajalle)
eli tai
rekisterinpitäjän
päämiehelle
asiakkuussuhteen
(maahantuojalle tai
Doormaster
Oy:lle
valmistajalle) eli
rekisterinpitäjän
päämiehelle hoitamiseksi ja
sopimusvelvoitteiden
täyttämiseksi.
Päämies
on
rekisteröidyn
tiedossa
hänen tietojaan
asiakkuussuhteen hoitamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Päämies
on rekisteröidyn
rekisteröitäessä.!
tiedossa hänen tietojaan rekisteröitäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.!

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO!
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen
muotoon.!
SÄHKÖINEN AINEISTO!
Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa.!
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen."
Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla."
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai
käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. !
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10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan Väinö Ripatille yllä olevilla yhteystiedoilla rekisteröidyn
allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.!

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai
poistamista. Pyyntö osoitetaan Väinö Ripatille yllä olevilla yhteystiedoilla rekisteröidyn
allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.!

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi."
Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä
johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun
henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
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