1. Rekisterin pitäjä
Konepaja Enne oy
Hyllilänkuja 8
33730 Tampere
Y-tunnus 2695095-2
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sami Lindell
sami.lindell@konepajaenne.fi
040 7144 551
3. Rekisterin nimi
Konepaja Enne oy:n yhteistyökumppanirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Konepaja Enne oy:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja Konepaja Enne oy:n yhteistyökumppanien,
yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten yhteistyökumppanien
yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään yhteistyösuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan
myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat Konepaja Enne oy:n tarjoamia palveluita.
5. Rekisterin tietosisältö
Konepaja Enne oy:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
- yrityksen tai organisaation nimi
- yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
- henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yrityksen postiosoite, postitoimipaikka, toimitus ja laskutusosoite
- Konepaja Enne oy:n antama asiakasnumero
- muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tunniste- ja perustiedot saadaan Konepaja Enne oy:n omasta toiminnasta sekä
asiakkaalta itseltään tai muista julkisista tietolähteistä.
7. Tietojen vastaanottajat
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille, poislukien
kirjanpitotoimisto.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Yhteistyörekisterin tietoja säilytetään yhteistyösuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja
maksutietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti. Tiedot ja mahdolliset paperikopiot tuhotaan
asianmukaisesti säilytysajan umpeuduttua.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallennetaan automaattisesti suojattuun tietokantaan. Mahdolliset paperitulosteet
säilytetään lukitussa paikassa, mihin vain sallitulla henkilöillä on pääsy. Käyttöoikeus ATKtietokantaan on ainoastaan järjestelmän käyttäjillä, joiden pääsy tiedostoihin on suojattu
asianmukaisin toimenpitein. Tietojen turvaaminen ja virheettömyys on varmistettu asianmukaisin
varmuuskopion sekä ja erilaisin tietoturvakäytännöin.
11. Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.
12. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että;
•
•
•
•

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole
muuta laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
•
rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
•
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista;
•
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
14. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
15. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja
oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

