LO-Tarvike Oy tilaajarekisteri
1. Rekisterinpitäjä
LO-Tarvike Oy, Y-tunnus 0890744-0
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marita Minkkinen
050 566 3579
toimisto@suomenluokanopettajat.fi

3. Rekisterin nimi
LO-Tarvike Oy tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään tietoja LO-Tarvike Oy:n myymien tuotteiden tilanneista yrityksistä ja
henkilöistä. Tietoja tarvitaan tilauksen hallintaan. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja
kehittämistarkoitukseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste
Tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi tietoja kerätään ja käsitellään.

6. Tietosisältö
1. Nimi/Yritys
2. Osoite
3. Laskutustiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä tai
ulkopuolella
Tietoja ei siirretä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu
tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

11. Tietojen elinkaari
Tiedot lisätään rekisteriin tilauksen yhteydessä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on
tarpeen asiakassuhteen tai muun tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta
aiheudu.

12. Evästeiden (cookies) käyttö:
Emme käytä evästeitä.

13. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot:
1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa.
Rekisteröity voi pyytää rekisteriotteen rekisterissä olevista tiedoistaan ottamalla yhteyttä
rekisteristä vastaavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Pyynnön yhteydessä henkilön on
todistettava henkilöllisyytensä.
Tarvittaessa rekisteröidyn tiedot oikaistaan pyynnöstä virheellisiltä osin.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamiseen rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen
ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta.

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointi- ja kehittämistarkoituksiin ottamalla yhteyttä
rekisteristä vastaavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot joutuisivat tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja
loukkauksesta aiheutuisi korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitettaisi
asiasta.

