TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin pitäjä
Nimi ja osoite: Akva Filter Oy, Kirvestie 3, 19650 Joutsa
Tietosuojavastaava:
Nimi: Tarja Rajala
Sähköposti: info@akvafilter.fi

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen
käsittelyn peruste
Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset
tietolähteet
Säännönmukaiset
luovutukset ja siirrot
henkilötietojen
käsittelijälle, sekä
mahdollinen
yhteisrekisterinpitäjyys
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Käsittelyn tarkoituksena on yrityksen asiakkuuksien ja asiakasverkoston hallinta,
jossa käsitellään yritysten yhteyshenkilöitä tai yksityishenkilöitä, joille
toimitamme tuotteita tai palveluita tai teemme pyynnöstä tarjouksia tuotteistamme
tai annamme asiantuntija-apua vedenkäsittelyyn liittyvistä ongelmista, tuotteista ja
palveluista.
Käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen ja oikeutettuun etuun.
Lakisääteinen velvoite kohdistuu useisiin työnantajavelvoitteisiin, kuten
palkanmaksuun ja työterveyteen. Yrityksellä on myös oikeutettu etu käsitellä
tarpeellisia tietoja työntekijästä työsuhteen hoitamiseksi.
Työntekijän nimi, sotu, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilinumero,
curriculum vitae -dokumentti.
Yhteyshenkilön nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, jos
kyseiselle henkilölle tai yritykselle toimitetaan jotakin postitse tai
rahtikuljetuksena
Arkaluonteinen tieto:
Työntekijällä on mahdollisuus antaa työnantajalle valtuutus hoitaa työntekijän
ammattiyhdistyksen jäsenmaksut.
Työtapaturmien ja sairaslomatodistusten osalta yhdistys käsittelee työntekijän
terveystietoja.
Käsittelyissä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja vain tietyllä/tietyillä
työntekijöillä on pääsy näihin tietoihin.
Henkilötietoja kerätään suoraan työntekijältä. (huom. työllistettävät, palkkatuki,
harjoittelijat).
Asiakastietoja saamme asiakkailta mm. puhelimitse, sähköpostilla tai asiakkaan
yhteydenotolla sähköisistä kanavista, mm. nettisivujemme kautta
Henkilötiedot luovutetaan lakisääteisille toimijoille, kuten verottaja, pankki,
palkka.fi, työterveys, ulosottovirasto, perintätoimintaa harjoittavat yritykset ja
vakuutusyhtiö, joiden kanssa ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta.
Henkilötietojen käsittelijänä toimii Akva Filter Oy ja tilitoimisto, joiden kanssa on
tehty sopimus henkilötietojen käsittelystä.
Ei siirretä.
Henkilötietoja käsitellään sähköisesti Akva Filter Oy:n hankkimassa Passelijärjestelmässä. Nämä tiedot ovat lukitussa, Akva Filter Oy:n hallinnoimassa
tilassa.
Muiden sähköisten rekistereiden osalta palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan
aineiston asianmukaisesta ja turvallisesta käsittelystä.
Pääsy tiedostoihin on rajattu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävien hoitamiseen.
Kaikki paperiaineisto säilytetään lukollisessa tilassa.

Henkilötietojen
säilytysaika
Rekisteröidyn oikeudet

Kaikki työntekijät ovat ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja
turvallisesti.
Henkilötietoja säilytetään arkistointiohjeen mukaisesti, josta löytyvät lakisääteiset
henkilötietojen säilytysajat.
Asiakastietoja säilytämme niin kauan, kuin asiakassuhteen tarkoituksenmukainen
hoitaminen sitä vaatii
Rekisteröidyllä on oikeus:
- pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
- pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista, tai poistamista
- pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista
- vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä
- siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen.
- tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän kokee, että hänen
tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu
Rekisteröidyn yllämainittuihin pyyntöihin vastaaminen on tehtävä kuukauden
sisällä pyynnöstä. Pyyntö tarkastamisesta, tietojen oikaisemisesta, poistamisesta,
rajoittamisesta, käsittelyn vastustamisesta ja siirrosta tehdään tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.
Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja
varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys
voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Yhteydenotot
Muutokset tähän
tietosuojaselosteeseen

Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta, tai sen
epäilystä 72 tunnin sisällä valvontaviranomaiselle, paitsi jos loukkaus ei
todennäköisesti aiheuta riskiä henkilön oikeuksille ja vapauksille.
Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös rekisteröidylle, mikäli loukkaus
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse, tai postitse
tietosuojavastaavalle.
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.9.2018.

