Euroopan Unionin GDPR (General data protection regulation)
tietoturva ja Rekisteriseloste
Ouluntien Autohuolto Oy Gulf Raahe
(Henkilötietolaki 523/99)
TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE (Julkisuuslaki 621/99)
Raahessa 20.5.2018

1. Rekisterinpitäjä,
tietojärjestelmän
vastuutaho

Ouluntien Autohuolto Oy
2112752-9
Kesäläntulli 1
92130 Raahe
044 3223776
www.otah.fi

2. Rekisteri/tietojärjestelmä-asioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Margit Käräjäoja

3. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän nimi ja
verkko-osoite mikäli
julkinen

Asiakasrekisteri, GDPR, Tietosuoja-asetus

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus (rekisterin
käyttötarkoitus),
tietojärjestelmän
käyttötarkoitus

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Ouluntien
Autohuolto Oy:n asiakkaiden asiakasrekisterinä.
Rekisteri sisältää tietoja Ouluntien Autohuolto Oy:n palveluja käyttävistä
luonnollisista henkilöistä sekä yrityksistä.
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Asiakassuhteen hoitaminen, kuten esim. myynti ja markkinointi
ja muu hoitaminen sekä palveluprosessin toteuttaminen
sekä laskutus ja perintä.

5. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän
tietosisältö

Ouluntien Autohuolto Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus tai Y-tunnus
Henkilötunnusta käytetään vain asiakkaan yksiselitteiseen tunnistamiseen

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään. Asiakas antaa aina
suostumuksensa tietojen käsittelyyn antaessaan tiedot meille.

7. Henkilörekisterin
säännönmukaiset tietojen
luovutukset. Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta
tilannetta, jossa laki tai viranomaisvaatimukset edellyttävät luovuttamista.

Yhteystiedot
posti@otah.fi
044 3223776

8. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän
suojauksen periaatteet

Rekisterin ylläpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu
yritystoiminnassa normaalikäytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä.
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa sekä
palvelimella, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten
keinojen avulla suojattuja ja joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.
Tietokantoihin ja palvelimella oleviin tietoihin pääsy on rajoitettu vain
sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää
tietoja.
Ouluntien Autohuolto Oy:n ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa
tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen
vuotaminen ulkopuolisille. Ouluntien Autohuolto Oy huolehtii
organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen
ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.
Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on
salassapitovelvollisuus

9. Rekisteröidyn kieltooikeus

Ouluntien Autohuolto Oy:n asiakkaalla on lainmukainen (henkilötietolaki
30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin.
Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn
tarkastus-oikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään
koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

11. Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen
tietonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainitun
yhteyshenkilön osoitteeseen.
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai
Ouluntien Autohuolto Oy:n toimesta ilman pyyntöä.
Tietoja ei kuitenkaan voida poistaa, mikäli poistaminen estää
rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteistä tai viranomaisten edellyttämiä
velvoitteista.

12. Lisätietoja

Tietoja GDPR:stä osoitteesta https://tietosuoja.fi/tietosuoja

Ouluntien Autohuolto Oy
Kesäläntulli 1, 92130 Raahe, 2112752-9, 044 3223776,
posti@otah.fi , www.ouluntienautohuolto.fi,

