TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.3.2018

Nimi

Green Rock (Y-tunnus 2578814-8)
Osoite

PL 1000, 65301 Vaasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 040 841 9100, info@greenrock.fi
Nimi
2
Timonen
Yhteyshenki- Jussi
Osoite
lö rekisteriä PL 1000, 65301 Vaasa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 040 841 9100, info@greenrock.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Green Rock asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Yritys
Yrityksen osoitetiedot
Nimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Kotisivut
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot

Rekisteriä käytetään oleellisten asiakastietojen tallentamiseen. Tavoitteena on antaa parempaa
palvelua ja tietoa Green Rock:ista (mm. erilaiset tiedotteet ja kutsut tapahtumiin).
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

6
Rekisteri koostetaan Green Rock Asiakasrekisteriin Green Rock asiakastietojärjestelmästä sekä
Säännönmu- julkisista luetteloista ja rekistereistä sekä yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä
kaiset tieto- lähteistä.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteritietoja yhteistyökumppaneilleen, jotka toimivat rekisterinpitäjän
Tietojen
edustajana sen tuotteita tai palveluja koskevissa asioissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja
säänmuille ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina lukitussa tilassa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10
Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:
http://tietosuoja.fi Sivuilta löytyy myös esimerkki tarkastuspyyntölomakkeesta.
Halutessanne tarkastaa teitä koskevat tietonne, lähettäkää tarkastuspyyntölomake täytettynä
osoitteeseen:
Green Rock
PL 1000
65301 Vaasa

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Lisätietoja tiedon
korjaamisesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: http://tietosuoja.fi
Sivuilta löytyy myös esimerkki tietojen korjausvaatimuslomakkeesta:
Halutessanne korjata teitä koskevat tietonne, lähettäkää korjausvaatimuslomake täytettynä
osoitteeseen:
Green Rock
PL 1000
65301 Vaasa

12
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
Muut henkilö- suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
tietojen käsit- varten.
telyyn liittyvät oikeudet

