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TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1.REKISTERINPITÄJÄ  
 PainoWirhe (2702952-4)
 Pukkilantie 2
 14200 Turenki

2. REKISTERÖIDYT
 Yritys ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan. 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
 Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
 Olemassa olevien asiakassuhteiden hoitaminen
 Tarjouspyyntöjen myötä mahdollisten tulevien asiakassuhteiden hoitaminen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT
 Yhteystiedot ja asiakastiedot
 Asiakkaan nimi ja/tai yhteyshenkilön nimi
 Asiakkaan virallinen toimitus-ja postiosoite
 Asiakkaan sähköpostiosoite
 Asiakkaan puhelinnumero
 Tiedot asiakkaan ostamista palveluista ja tuotteista 
 Palveluiden ja tuotteiden valmistamiseen liittyvät tuotannolliset tiedot

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin ylläpitäjälle
 Rekisteröity voi pyydettäessä tarkistaa yrityksen tallentamat henkilötiedot. 
 Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 
    Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai jos tietoja ei voida poistaa, ilmoitamme    
    siihen perustellun syyn. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta  
    pyydettyä tietoa.  Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Rekisterinpitäjällä on      
  velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. 
 Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely ei perustu asiakkuuteen, vaan ainoastaan suostumukseen,  voi rekisteröity 

peruuttaa suostumuksen. 
 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

6. TIETOLÄHTEET 
 Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 
 Asiakkaalta itseltään tarjouspyynnön yhteydessä kirjallisesti,  puhelimitse, sähköpostin tai verkkosivuillamme olevan 

yhteydenottolomakkeen kautta. 
 Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
 Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (yritys ja/tai etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Mailchimp-sähköpostimarkkinointiohjelma. Mailchimp on sitoutunut GDPR-
vaatimuksiin: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.158354808.394656272.1526883122-1488319749.15260960948. 

8. SÄILYTYKSEN KESTO 
 Yrityksen asiakkaiden henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti voimassa olevan asiakkuuden ajan

9. REKISTERIN SUOJAUS
 Sähköisesti käsiteltävät asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti 

hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. 
 Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja 

yrityksen työntekijöillä (1) on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
 Rekisterin  käsittelyssä  noudatetaan  huolellisuutta  ja  tietojärjestelmien  avulla  käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun 

rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston    fyysisestä    ja    digitaalisesta    tietoturvasta    huolehditaan    
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että  tallennettuja  tietoja  sekä palvelimien  käyttöoikeuksia  ja muita 
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 
työnkuvaan se kuuluu.

10. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 
 Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät (1) käsittelevät henkilötietoja. 

Päivitetty: 1.4.2020


