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Kiviharjun Sora Oy
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Palokummuntie 28 9'l 300 Ylikiiminki
Muut yhteystredot (esim puhelrn vr.ka-arkana sahkopost osoile)
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Osorte
lö rekisteriä Palokummuntie 28 91 300 Ylikiiminki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim puheiin vrrka-aikana sähkopostiosoite)
Puhelin 040 5293279
postiosoite
Asiakasrekisteri
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Rekisterin
nimi
4

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja sopimusvelvotteiden hoitamisessa.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
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Rekisterin
tietosisältö

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan
nimi,

osoite,
puhelinnumero jaltai,
sähköpostiosoite.

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen tai toimituksen yhteydessä.

REKISTERISELOSTE
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Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään.
Tietojen
Asiakasrekisterin tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa perintätoimenpiteen johdosta
säänperintätoimistolle.
nönmukaiset
luovutukset

8

Tietoja ei siirretä Eu.n tai ETA.n ulkopuolelle

Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

I
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
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'#,11,8i,åää ää,,r,",rnn sähköisessä asiakasjärjestelmässä
Atk:lla olevat tiedot on suojattu ja rajattu käyttöoikeuksilla sekä salasanoilla.
Atk-järjestelmä on suojattu palom u u rilla ja virustentorj u nta o hjelmalla.
Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisin väliajoin.
Hen ki lötietojen käsittelyyn ei li ity merkittäviä tietotu rvariskejä.
Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen oikeus ja heitä koskee salassapito- ja
vaitiolovelvollisuus.

10

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.
Pyynnön voi tehdä kirjallisesti tarkastuspyyntölomakkeella tai esittämällä tarkastuspyynnön
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamisen tai
Oikeus vaatia poistamisen kirjallisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomakkeella ja toimittamalla se
tiedon
rekisterinpitäjälle tai esittämällä oikaisupyynnön henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.
11

korjaamista

12

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus
Muut henkilö- valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojatietojen käsit- asetusta.
telyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman
nta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle
taviranomaiselle. llmoituksessa kuvataan henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja henkilötietojen
tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset ja toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on ehdottanut
jotka se on toteutta n ut hen kilötietojen tietotu rva lou kkau ksen johdosta.
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TyöntekUärekisteri
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Jokikokko
Yhteyshenki- Jaana
Osorte
lö rekisteriä Palokummuntie 28 91 300 Ylikiiminki
koskevissa
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Muut yhteystredot (esim. puhelrn virka-alkana sähköpostiosoLte)
Puhelin 040 5293279,
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nimi
4

Hen ki lötietoja käsitel lään palvel ussu hteen hoitam isessa.

Henkilötieto- Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen.
jen käsittelyn
tarkoitus
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Rekisteriin tallen netaan työntekijän

Rekisterin
tietosisältö

nimi,

b

Säännönmukaiset tieto-

lähteet

henkilötunnus,
osoite,
puhelinnumero,
pankkitilinumero,
palkkatiedot,
verotustiedot.

Tiedot saadaan palvelussuhteen alkaessa työntekijältä.
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Henkilötietoja luovutetaan tapaturma- ja eläkevakuutusyhtiölle sekä verohallinnolle ja

Tietojen
työterveyshuollolle.
säännönmukaiset
luovutukset
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Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

äH#i:äf§nå,.,o,

kuten työsopimukset säirytetään rukitussa paroturvarisessa kaapissa, johon on
pääsy vain henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja.
Perustiedot työsuhteesta säilytetään vähintään 10 vuotta, koska sen ajan työntekijällä on
lakisääteinen oikeus pyytää työtod istusta.
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ATK:lla kasrteltävat tredot

Atk:lla olevat tiedot on suojattu ja rajattu käyttöoikeuksilla sekä salasanoilla.
Atk-järjestel mä on suojattu pa lom u u rilla ja vi rustentorj u nta ohjelmalla.
Tiedot varmuuskopoidaan säännöllisin väliajoin.
Hen ki lötietojen käsittelyyn ei li ity merkittäviä tietotu rvariskejä.
Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen oikeus ja heitä koskee salassapito- ja
vaitiolovelvollisuus.
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Tarkastusoikeus

Jokaisella työntekijällä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa henkilötietojen
tarkastuspyyntölomakkeella taiesittämällä tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.
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Jokaisella työntekijällä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellsien tiedon korjaamisen tai
Oikeus vaatia poistamisen kirjallisesti rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomakkeella tai esittämällä

tiedon
korjaamista

korjaamispyyn nön henkilökohtaisesti rekisterin pitäjälle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus
Muut henkilö- valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojatietojen käsit- asetusta.
telyyn !iittyvät oikeudet
12

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman
nta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle
iranomaiselle. llmoituksessa kuvataan henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja henkilötietojen
ietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset ja toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on ehdottanut
i jotka se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta.

