Rekisteriseloste
Asiakastietojen rekisteriseloste
Tietosuoja-asetus
Mikko Raiski Oy

1. Rekisterinpitäjä
Mikko Raiski Oy
Y-tunnus 1593721-8
Kiiltomäentie 39
63640 Ritola
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Mikko Raiski Oy/Katja Raiski
+358 40 5569 523
3. Rekisterin nimi
Mikko Raiski Oy:n asiakastietorekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa
ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen ja tuotteiden
tarjoamiseen.
Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen
suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot kuten yrityksen nimi, y-tunnus, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot.
Mahdolliset tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus).
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa.
Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö yrityksien
sopimusvelvoitteista kolmansia kohtaan edellyttää pidempää säilytysaikaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään, tietoja päivitetään tarpeen
mukaan asiakassuhteen aikana. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista
henkilöistä, joihin Mikko Raiski Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa
asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Tietoja ei
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimelle ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja
muilla teknisillä keinoilla suojattu.
Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään
lukitussa tilassa. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti
omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä
kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
Mahdolliset tarkastus- ja korjauspyynnöt osoitetaan:
Mikko Raiski Oy
Katja Raiski
Kiiltomäentie 39
63640 Ritola
katja@mikkoraiski.fi
+358 40 5569 523

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

