TIETOSUOJASELOSTE
REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA
YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjän nimi

Y-tunnus
0887267-1

Aarsleff Oy
Postiosoite
Alhonniituntie 6, 01900 Nurmijärvi
Yhteyshenkilö
Krista Sampolahti
Sähköpostiosoite
krista.sampolahti@aarsleff.fi

Puhelin
09 2902280

REKISTERIN NIMI

Aarsleff Oy:n asiakas- ja alihankkijarekisteri (mukaan lukien tavarantoimittajat ja
yhteistyökumppanit)

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYN TARKOITUS JA
PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, sopimukseen, tai muuhun
edellä mainituista perusteista johdettavissa olevaan asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen
käyttötarkoitus on lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, asiakassuhteen ylläpito,
hallinnointi ja kehittäminen, palvelujen ja tuotteiden toimittaminen, analysointi ja tilastointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

-

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Henkilön perus- ja yhteystiedot kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero
Henkilötiedot, joita tarvitaan rakennusalalla henkilöiden tunnistamiseksi
(lakisääteinen)

Rekisterin tiedot kerätään sopimuksen solmimisen yhteydessä tai muun asioinnin yhteydessä
saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää sovellettavan lainsäädännön
rajoissa myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä.
Rakennusalan henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti kolmansien osapuolien ohjelmistojen
kautta.

HENKILÖTIETOJEN
SÄILYTTÄMINEN JA
KÄSITTELYN
RAJOITTAMINEN

Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla
työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus
ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Niiltä osin, kun tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat Aarsleff Oy:n tiloissa, ovat ne
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Rekisteriin
kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon
käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja
ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat sekä noudattaaksemme
rakennuttajan 10 -vuotisvastuu aikaa, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen yse 1998
mukaisesti.
Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot
poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

HENKILÖTIETOJEN
LUOVUTUS

Aarsleff Oy luovuttaa säännönmukaisesti rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan
Suomen lain mukaisesti viranomaisille rekisterinpitäjällä olevien lakiin tai määräyksiin
perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien
luovutuspyyntöjen mukaisesti.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT
RISKIT JA REKISTERIN
SUOJAUS

Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla
työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus
ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Niiltä osin, kun tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä paperiarkistot sijaitsevat Aarsleff
Oy:n tiloissa, ovat ne lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt. Henkilökunta on saanut ohjeistuksen tietosuoja – ja tietoturva-asioista.
Kolmansien osapuolien vastuulla olevista rekistereistä olemme saaneet hyväksyttävät
tietosuojaselosteet.

TARKASTUSOIKEUS JA
OIKEUS VAATIA TIEDON
KORJAAMISTA

Yksityinen henkilö, josta meillä on henkilötietoa (ns. rekisteröity), on oikeutettu käyttämään
oikeuksiaan, jotka laissa on rekisteröidylle turvattu. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa
henkilötietonsa, jota rekisterinpitäjällä on hallussaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus oikaista
rekisterinpitäjällä olevia tietoja. Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on myös oikeus tulla
unohdetuksi tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröity voi myös pyytää
henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT
OIKEUDET
TIETOTURVALOUKKAUKSISTA
ILMOITTAMINEN

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisiin
oikeuksiinsa.

SIVUSTON
TIETOSUOJALAUSEKE

Tällä nettisivustolla käytetään Google Analytics –seurantajärjestelmää̈, joka hyödyntää̈
evästeitä̈ ja muita verkkojäljitteitä. Kyseinen järjestelmä̈ kerää̈ anonyymiä tietoa käyttäjistä̈.
Tietoa käytämme palvelumme kehittämiseen. Lisätietoja järjestelmästä̈ löydät osoitteesta:
www.google.fi/analytics/.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa ilmoitamme siitä välittömästi viranomaisille ja
asianomaisille, mikäli on varmistanut, että rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuva
korkea riski toteutuu.

