TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty 23.5.2018

Jätehuolto Teuvo Askonen noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä
ja EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR-asetus).

1.

Rekisterinpitäjä
Jätehuolto Teuvo Askonen
Y-tunnus: 1306959-2
Postiosoite: Mäkikuja 4 27510 Eura
Puhelin: 02 865 0590
web: http://jatehuoltoaskonen.fi/

2.

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Maarit Askonen
Puhelin: 02 865 0590
Sähköposti: maarit.askonen(at)jatehuoltoaskonen.fi

3.

Rekisterin nimi
Jätehuolto Teuvo Askosen asiakasrekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Jätehuolto Teuvo Askosella on sekä sopimukseen ja asiakassuhteeseen että lakiin perustuva
oikeus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietojen antamatta jättäminen estää palvelusopimuksen solmimisen yrityksen ja
asiakkaan välillä.

5.

Henkilötietoja sisältävän rekisterin käyttötarkoitus
Jätehuolto Teuvo Askonen käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja
tarpeellisia yrityksen liiketoiminnassa.
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on Jätehuolto Teuvo Askosen tarjoamien jätehuollon
palvelujen järjestäminen ja laskutus, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään
jätehuoltosopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakiin perustuvan velvoitteen
täyttämiseksi.

6.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot asiakkaista:
–

Henkilön etu- ja sukunimi tai yrityksen nimi

–

Sähköpostiosoite

–

Postiosoite

–

Puhelinnumero

–

Asiakasnumero

–

Tiedot asiakkaan kanssa solmitusta jätehuollon palvelusopimuksesta

–

Mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Asiakas vastaa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
7.

Rekisterin henkilötietojen hankinta
Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jätehuollon
palvelusopimuksen solmimisen yhteydessä. Tietoja voidaan tarkentaa tarpeen mukaan
asiakkaan itsensä antamien tietojen pohjalta.

8.

Rekisterin henkilötietojen luovutus
Jätehuolto Teuvo Askonen ei luovuta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavan voimassa olevan sääntelyn nojalla.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.

Rekisterin henkilötietojen tarkistaminen tai poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettuna asiakasrekisteriin.
Tarkistuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kirjallisesti
allekirjoitettuna. Tietoja voidaan poistaa asiakassuhteen päättyessä asiakkaan toiveesta
ottaen kuitenkin huomioon mahdollinen lakisääteinen henkilötietojen säilyttämisen
velvollisuus. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle katsoessaan, ettei
henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.

10.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin on
rajattu vain välttämättömille yrityksen henkilökunnan jäsenille. Pääsy laitteistoille sekä
ohjelmistoihin, joissa rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietoverkko sekä laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ja
virustorjuntaohjelmistolla ulkopuolelta tulevien yhteydenottojen varalta.

