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Tietosuojaseloste Nostopalvelu Simola Oy:n henkilötietojen käsittelystä
Tämä tietosuojaseloste sisältää Nostopalvelu Simola Oy:n asiakasrekisterin selosteen ja rekisteriä koskevat muut tiedot.
Tämä on henkilötietolain 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja Nostopalvelu Simolan asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

ASIAKASREKISTERIN SELOSTE
1. Rekisterin pitäjä
Nostopalvelu Simola Oy (Y-tunnus 0899769-3)
Jousitie 13, 20760, Piispanristi, Suomi
Puhelin: +358 40 052 4536
Sähköposti: toimisto@nostopalvelusimola.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jari Simola
Jousitie 13, 20760, Piispanristi, Suomi
Puhelin: +358 50 052 4536
Sähköposti: jari@nostopalvelusimola.fi

3. Rekisterin nimi
Nostopalvelu Simolan asiakasrekisteri

4. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin.
Tietolähteet:
•
•

olet antanut henkilötietojasi yhteydenotossa tai asioidessasi kanssamme (puhelimitse, sähköpostitse, kasvotusten, yhteydenottolomakkeella)
muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. julkiset internetsivut,
kaupparekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmät

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme Sinulle tai edustamallesi yritykselle palveluitamme.
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Voimme olla yritykseen tai sen rekisteröityyn yhteyshenkilöön yhteydessä markkinoinnin
osalta tarjotaksemme ja kertoaksemme palveluistamme ja/tai kertoaksemme niihin liittyvistä
uusista ominaisuuksista.
Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, sopimukseen, lakisääteiseen velvoitteeseen tai oikeutettuun etuun, tapauksesta riippuen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin sisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoryhmiä voivat olla:
•
•
•
•
•
•

henkilön nimi
yritys/organisaatio
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www -osoite)
tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
laskutustiedot
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn
johdosta osa tiedoista voi sijaita Nostopalvelu Simola Oy:n yhteistyökumppaneilla/alihankkijoilla ja tilitoimistolla (Tilihalme Oy).
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista, tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta
osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa enintään kymmenen vuoden ajan.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan
osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

MUUT TIEDOT
1. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus poistaa, tarkastaa, muuttaa, siirtää, rajoittaa ja korjata tietojaan.
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.
Rekisteröidyllä on oikeus poistaa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.
Näissä tapauksissa kirjallinen pyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:
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Nostopalvelu Simola, Jousitie 13, 20760 Piispanristi. Kuoressa oltava merkintä: Henkilötietojen
tarkastuspyyntö tai Henkilötietojen poistopyyntö, tapauksesta riippuen.
Pyynnössä tulee mainita:
•
•
•

nimi
henkilötunnus
täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero

Rekisteröidyllä on oikeus kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen epäiltäessä tietojen käsittelyn asianmukaisuutta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: https://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

2. Tietoturva
Nostopalvelu Simola Oy:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin fyysisin, teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
Rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin ja
niitä käsittelevät vain ne henkilöt, jotka niitä tarvitsevat työtehtäviensä hoitamiseksi.
Käytössä olevat järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme viranomaisille ja asiakkaille
asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

3. Selosteen muuttaminen
Nostopalvelu Simola Oy:lla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Viimeisin versio selosteesta on
löydettävissä verkkosivullamme https://www.nostopalvelusimola.fi.

