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1a
Rekisterin pitäjä

Nimi
Suomen Levyprofiili Oy
Osoite
Kuhasalontie 18
80220 JOENSUU
Muut yhteystiedot
013 220 050
info@suomenlevyprofiili.fi

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Henri Pisto
Osoite
Kuhasalontie 18
80220 JOENSUU
Muut yhteystiedot
040 824 3814
henri.pisto@suomenlevyprofiili.fi

3
Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Asiakastietorekisterin tietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen ja
personointiin, asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan
suhteen hoitamiseen, analysointiin ja ylläpitoon, kuten asiakasviestintään,
joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja
suunnittelemiseen, tilastointiin, laskutukseen sekä palvelun käytön
tutkimiseen ja palvelun kehittämiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja
toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Asiakkuuden ja/tai
asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa.
Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon
liittyvät tiedot (esim. käyttäjätunnus ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin
palveluihin, tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot)
Laskutus- ja perintätiedot
Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimennimen sekä
resoluution.
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6
Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai yleisesti
Säännönmukaise saatavista lähteistä esim. asiakkaan/toimittajan verkkosivut.
t tietolähteet
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7
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden
Tietojen
hoitamiseen eikä rekisterinpitäjä luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille,
säännönmukaise paitsi mikäli Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.
t luovutukset
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole edellä
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9 Evästeet
(cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa
käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän
tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.
Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia
tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.
Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivuilla.
Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen , että
asiakastietorekisterin pitäjä voi halutessaan lisätä hänen nimellä,
sähköpostiosoitteella ja yrityksen nimellä varustetut tietonsa rekisterinpitäjän
asiakastietorekisteriin.

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Asiakastietorekisterin pitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys.
Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu palomuureilla suojattuun palvelimeen
sekä varmusukopioit otettu. Palvelimien tietorurva on ajantasalla ja tietoihin
pääsevät vain valitut henkilöt.
Aineistoon pääsy on rajoitettu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

11
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona
henkilöllisyyden varmentamalla.

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjaamista.
Pyyntö tehdään rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilölle
henkilökohtaisesti.
Henkilöllisyys varmistetaan pyynnön esittämisen yhteydessä.

