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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.5.2018

Nimi

Lukko Vaasa oy
Osoite

Kiilletie 1, 65300 Vaasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 6 3195 700
Nimi
2
Solveig Kolehmainen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kiilletie 1, 65300 Vaasa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 6 3195 723

3
Asiakaslaskutusrekisteri / Taloushallinto DLP
Rekisterin
nimi
4
Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja laskuttaminen, tuotteiden ja palveluiden hankinta, kirjanpito.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Yrityksen nimi, rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitetut tuotteet ja palvelut,
hankitut tuotteet ja palvelut.

6
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuun ottamatta viranomaisen (Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos) suorittaman
tutkinnan yhteydessä esittämiä tiedonantovaatimuksia.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus hankkia perintä-, kirjapito- tilintarkastus- ja muita palveluita
ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tällaiset palveluntarjoajat ovat sitoutuneet
henkilötietoja käsitellessään vähintään saman tasoisiin tietosuoja- ja turvavaatimuksiin kuin mitä tässä
rekisteriselosteessa on mainittu.

Paperimuodossa olevat tiedot sijaitsevat lukitussa, videovalvonnalla ja rikosilmoitinjärjestelmällä
suojatussa tilassa. Lukituksessa on käytössä kulunvalvonta, ja pääsyoikeudet annetaan vain tietoja
työtehtävissään tarvitsevalle henkilöstölle. Sähköisestä lukituksesta on saatavilla tieto, kuka tilassa
on käynyt. Liiketilojen rikosilmoitinjärjestelmä on liitetty vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot ovat salasanoilla, palomuurilla sekä virustorjunnalla suojattuna. Tietokoneet ovat tiloissa jotka
on suojattu lukituksella, videovalvonnalla ja rikosilmoitinjärjestelmällä. Lukituksessa on käytössä
kulunvalvonta, ja pääsyoikeudet annetaan vain tietoja työtehtävissään tarvitsevalla henkilöstölle.
Rakennusta valvotaan myös piirivartioinnilla.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastus tapahtuu ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään tai sähköpostitse
info@lukkovaasa.fi.

11
Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme
Oikeus vaatia käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.
tiedon
Päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään tai sähköpostitse info@lukkovaasa.fi.
korjaamista

12
Tietosuoja-asetuksen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

