Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja
rekisteriseloste. Tietosuoja- ja rekisteriseloste on luotu ja päivitetty 1.5.2018
1. Rekisterin pitäjä
Väätäinen Logistics
Y-tunnus: 2773059-9
Kytkinkatu 6 C
04220 Kerava
www.vaatainenlogistics.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Timo Väätäinen
3. Rekisterin nimi
Väätäinen Logistics:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Perusteena rekisterin ylläpitoon on:
Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän sopimussuhde
Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.
Rekisterin tarkoituksena on:
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden toteuttamiseen, hoitamiseen, laskutukseen ja
yhteydenpitoon toimintaan liittyen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitymisen tai sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä annetut tiedot
Yksityishenkilöt:
Yhteystiedot, kuten nimi, osoite puhelinnumero, sähköpostiosoite
Henkilötunnus, ikä, sukupuoli, äidinkieli
Yritykset:
Yrityksen tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimialat
Yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Y-tunnus ja laskutustiedot

Sopimuksia ja -tehtäviä koskevat tiedot: kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
asiakaspalautteet ja yhteydenotot, pankkitilinumerot, verotukseen liittyvät tiedot
Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
Muut käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä mahdolliset luvat ja
suostumukset sekä tarjonnanestotiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
YTJ-tietopalvelu yritysasiakkaiden osalta
Rekisteriinmerkityn työ-, ja asiakassuhteen yhteydessä kerätyt tiedot tai heidän muuten
ilmoittamansa tiedot (puhelimitse, internetissä tai sähköpostitse).
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterintietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta
antamaa suostumusta.
Väätäinen Logistics:lla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus
käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten
suoramainonta, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja
markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Sähköisesti tallennetut tiedot:
Rekisterin sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja
salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin,
jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt. Yrityksen tilat on suojattu kameroilla ja vartiointi-, ja kulunvalvonta palvelulla.
11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
Väätäinen Logistics varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen
rekisteröidylle.
Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

