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1. REKISTERIN NIMI
TURVAPOOLI henkilö- ja asiakastietokanta

Tämä on TURVAPOOLIN henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste.
2. REKISTERINPITÄJÄ
Yritys:
Turvapooli
Y-tunnus:
2422285-5
Osoite:
PL 54, 20101 Turku
Puhelin:
020 728 9960
Email:
info@turvapooli.fi
3. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Yritys:
Turvapooli
Nimi:
Markku Koskinen
Puhelin:
020 728 9961
Email:
info@turvapooli.fi
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin ja
koulutus-, konsultointi-ja suunnittelu sekä turvallisuuspalvelujen tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi
henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten
markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)
5.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
•
Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
•
Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
•
Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero
•
Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
•
Tapahtumatiedot
•
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
•
Rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot, jotka on saatu ja tallennettu rekisteriin mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään myös Google
Analytics-analytiikkatyökalun avulla.
8. TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle. Osa yrityksen
käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.
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9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ VERKKOSIVUILLA
Käytämme verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein
sivuilla vierailevat kävijät, helpottaman kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon
laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet
eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten että voimme tarjota asiakkaillemme
kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat
selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien
kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme
sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
10. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain Turvapoolin työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu
työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin.

Turvapoolin tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Verkkosivuilta siirtyvät tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään
lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.
11. HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua
sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva
kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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