
Rekisterinpitäjän tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-
asetus 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Rauman Siivouspalvelu Ky

Y-tunnus: 2628576-1

Osoite: Vanhankirkonkatu 29, 26100 Rauma

Puhelin: 040 218 1996

Verkkopalvelu: https://www.raumansiivouspalvelu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Marika Kemppinen

Vanhankirkonkatu 29, 26100 Rauma

raumansiivouspalvelu@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Rauman Siivouspalvelu Ky:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat liiketoimintaan
liittyvien palveluiden ja -tehtävien hoitaminen.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten
tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai rekisterinpitäjän
oikeutettu etu.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

Rekisteröityjä ovat selosteessa mainittujen rekisterinpitäjien asiakkaat ja potentiaaliset
asiakkaat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yhteisö.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Asiakkaan henkilötiedot:

· nimi, henkilötunnus
· osoite



· puhelinnumero
· sähköpostiosoite

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista:

· palvelun sisältö
· palvelun toimittamista koskevat tiedot
· palvelutapahtumien kirjaukset
· tiedot laskutusta varten

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen, tai
muun asiallisen yhteyden syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tarvittaessa tietoja luovutetaan toimialueen kunnille niiltä osin kuin kunta toimii palveluiden
tilaajana ja/tai maksajana. Tietoja voidaan luovuttaa myös asiakkaan suostumukseen
perustuen. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaukset periaatteet

A. Sähköinen aineisto

Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat
henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin, joiden perusteella käyttäjällä on oikeus käsitellä vain
määriteltyjä henkilötietoja.

B. Manuaalinen aineisto

Henkilötietojen käsittelyprosesseissa muodostuva paperinen materiaali säilytetään
lukituissa tiloissa ja tiloihin pääsyä valvotaan.

C. Koulutukset

Rekisterinpitäjä ylläpitää selosteessa mainittujen käsittelytoimien kriittisyys huomioiden
henkilötietojen käsittelijöiden tietosuoja- ja tietoturvaosaamista.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen
· Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietojen tarkastaminen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus omiin tietoihisi ja rekisteriin
tallennettujen tietojen tarkastamiseen.

· Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja täydentämiseen
Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään
rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.



10. Tiedon säilyttäminen
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen
käsittelytoimien hoitamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei lain tai osapuolten
sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan ole velvoitetta säilyttää
tietoja.

11. Päivitetty
27.1.2020

(Rauman Siivouspalvelu ky pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen
henkilötietojen käsittelytoimista.)


