TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä

28.3.2018

1
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-t unnus)

Laitilan Puhelin Osk
O soit e

PL 20, 23801 Laitila
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

02-85801, asiakaspalvelu@laitilanpuhelin.fi
Nimi

2
Karita Kuusisto
Yhteyshenkilö rekisteriä O soit e
koskevissa PL 20, 23801 Laitila
asioissa
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

02-85801, karita.kuusisto@laitilanpuhelin.fi
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin,
Henkilötietojen käsittelyn asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluiden ylläpitämiseen sekä tilastollisiin
tarkoitus
tarkoituksiin.

Asiakasrekisterin tietoja on osittain siirretty alihankkijoiden järjestelmiin palveluiden ja
laskutuksen toteuttamista varten.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasnumero, nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
Tiedot rekisteröidyn palveluista sekä laskutuksesta

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä
ja päivittää väestötietojärjestelmästä, numeropalveluista sekä muista vastaavista
tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisteritietoja ei
Tietojen
säännönmu- luovuteta muille kolmansille osapuolille.
kaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole
to EU:n tai
palvelun teknisen toteuttamisen vuosi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii
ETA:n ulkoriittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
puolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään siten, että asiattomilta on niihin pääsy
estetty.

B ATK: lla käsiteltävät t iedot

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että
henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Alihankkijoiden kanssa
suojauksista on sovittu sopimuksin.

10
Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen
korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on
esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt
on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

