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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi

Tmi Kuljetus Tien päällä, y-tunnus 2795488-3
Osoite

Rivitalonkuja 1 A 1 61400 Ylistaro
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

045-2349309, jukka@kuljetustienpaalla.fi
Nimi
2
Heinonen
Yhteyshenki- Jukka
Osoite
lö rekisteriä Rivitalonkuja 1 A 1 61400 Ylistaro
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
045-2349309, jukka@kuljetustienpaalla.fi

3
Tmi Kuljetus Tien päällä - asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Tmi Kuljetus Tien päällä käsittelee henkilötietoja asiakkuuden vuoksi.
Henkilötietojen käsittelyn Henkilötiedot kerätään suostumukseen, ja sopimukseen perustuvalla syyllä.
tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan antama toimeksianto ( kuljetus tai muutto )

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilöistä on rekistereissä seuraavia tietoja:
-nimi
-yhteystiedot ( osoite, puhelinnro ja sähköpostiosoite )
-mahdollisesti sosiaaliturvatunnus ( luottotiedot )
Tiedot ovat rekisterissä asiakkaan tilaaman palvelun ( kuljetus tai muutto ) varten ja niistä
laskuttamista varten.
Tietoja säilötään sähköisessä muodossa ja paperilla. Sähköisessä muodossa tietoja on
sähköpostissa, ohjelmissa ja pilvipalvelussa. Tietoja varmuuskopioidaan pilvipalveluun ja
muistitikulle.

6
Tmi Kuljetus Tien päällä saa tietoja henkilörekistereihin asiakkailta itseltään pääsosin sähköpostilla ja
Säännönmu- puhelimitse, sekä henkilökohtaisesti tavattaessa normaalissa kaupankäyntitilanteessa.
kaiset tietolähteet
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7
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietojen
säänTietoja luovutetaan ainoastaan tarvittaessa perintätoimistoille perintätapauksissa ja viranomaisille
nönmukaiset lakien mukaan.
luovutukset

8
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa yritys säilyttää lukitussa paikassa ja manuaalinen aineisto tuhotaan
asiakirjasilppurilla toimeksiannon suorittamisen ja sen maksamisen jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yrityksen nettisivut www.kuljetustienpaalla.fi on salattu SSL-tekniikalla. Tämän lisäksi yrityksen
tietokoneessa käytetään palomuuria ja virustentorjuntaohjelmistoa. Yrityksen tietokone, ohjelmistot,
internetpohjaiset ohjelmistot ja pilvipalvelu ovat suojattu salasanalla.
Yrityksen työntekijät lukuunottamatta itse yrittäjää eivät käsittele sähköistä aineistoa, ja heitä
informoidaan vaitiolovelvollisuudesta henkilötietojen osalta.

10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa yrityksessä.
Pyyntö tarkastuksesta tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla yrityksen edustajalle.
Huomautamme kuitenkin että, Tmi Kuljetus Tien päällä poistaa yksityishenkilöiden henkilötiedot
rekistereistään, kun sovittu työ ( kuljetus tai muutto ) on suoritettu ja maksettu.
Yritysten tietoja säilytämme asiakassuhteen ja toistuvien tilausten vuoksi.

11
Asiakkaalla on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen oikaisemista, mikäli niissä on virheitä.
Oikeus vaatia
tiedon
Pyyntö tietojen oikaisemisesta tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla yrityksen edustajalle.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

