Punkaharjun Puutaito Oy:n tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Punkaharjun Puutaito Oy
Taitotie 8
58500 Punkaharju
Y-tunnus 0730884-1
Tietosuoja-asioissa yhteys:
Punkaharjun Puutaito Oy
Taitotie 8
58500 Punkaharju
P. 050 435 8105/toimisto
puutaito@puutaito.fi
Punkaharjun Puutaito Oy on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä sekä hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asiakkaidensa, toimittajiensa, työntekijöidensä, työnhakijoidensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietojen käsittelyssä.

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Punkaharjun Puutaito Oy:n asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden rekisteri.
Rekisterissä käsitellään rekisterin pitäjän asiakkaiden ja sidosryhmien yritys- ja henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Punkaharjun Puutaito Oy käyttää kerättyjä henkilötietoja asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hallitsemiseksi,
liiketoiminnan analysoinnin ja toiminnan tukemiseen, asiakkaan tunnistamiseen, raportointiin, laskuttamiseen, tuotteiden toimittamiseen, laadunhallintaan, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinointiin.
Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat sopimukseen perustuva tarve ja oikeutettu etu (Art 6).

4. Rekisteriin tallennettavat henkilö- ja yhteystiedot
Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden rekisteri sisältää
•
•
•

Henkilön ja/tai yrityksen nimen ja yhteystiedot
Henkilötunnuksen/Y-tunnuksen
Tiedot ostetuista/myydyistä tuotteista ja/tai palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn
ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakassuhteen alkaessa kirjataan tarvittavat tiedot rekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Punkaharjun Puutaito Oy ei luovuta rekistereissään olevia tietoja kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterien suojaus, säilytysaika ja käsittelijät
Sähköiset rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Säilytämme tietoja kirjanpitolain tai muun
vastaavan lain velvoitteen mukaisesti.
Rekisterinpitäjä ja työntekijät, joiden toimenkuvaan kuuluu rekisterien ylläpito, käsittelevät yllämainittuja
tietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Rekistereissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Pidätämme oikeuden päivittää Punkaharjun Puutaito Oy:n asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden rekisterin tietosuojaselostetta tarvittaessa.

