Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.
1. Rekisterinpitäjä
3DCONSULTING H&E OY
Y-tunnus 2349812-0
Harjalinnunkuja 7
01450 Vantaa
puh. 0400527392
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
3DCONSULTING H&E OY
Asiantuntija Hans Nevanperä
Harjalinnunkuja 7
01450 Vantaa
puh. 0400527392
3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.
5. Rekisterin tietosisältö
Mitä henkilötietoja kerätään, kuinka kauan niitä säilytetään.
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
-Yritys
-Y-tunnus
-Puhelinumero
-sähköposti
-yhteyshenkilö
-osoite
6. Henkilötietojen säilytysaika
rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauvan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan
pyydettäessä.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin.
-Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
-Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden ja palautteiden yhteydessä.
-Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä yleisellä tasolla.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja voidaan luovuttaa vain yrityksen
3DCONSULTING H&E OY henkilökunnalle , muille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta niitä ei
luovuteta.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EUETA- alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii
sopimuksien lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään 3DCONSULTING H&E OY:n käyttämässä tietojärjestelmässä, jossa

käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Esim.

Lukot ovissa, salasanat laitteissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen ja ulkopuolisilla ei ole pääsyä
henkilöiden laitteille.
10. Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen,
joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai
vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava
rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

