SolFox Oy:n Rekisteri- ja tietosuojaseloste 11.6.2018

1. Rekisterinpitäjä
Yritys
Y-tunnus
Osoite
puh
e-mail

SolFox Oy
2915782-9
Koulukatu 13, 30100 Forssa
+358 400 184871
sales[at]solfox.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tj.
puh
e-mail

Pekka Mertanen
+358 400 184871
pekka.mertanen[at]solfox.fi

3. Rekisterin nimi
SolFox Oy:n asiakas ja sidosryhmärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen toimintaan liittyvien tuotteiden ja
palvelujen markkinointi sekä mahdollisien käyttöoikeuksien hallinta, asiakassuhteen ylläpito
sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja em. organisaatioiden palveluksessa olevien henkilöiden osalta
ovat: henkilön nimi, asema tai tehtävä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä muut asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään rekisterissä aktiivisina pääsääntöisesti niin kauan, kuin henkilö on em.
organisaation palveluksessa.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot koostuvat julkisista lähteistä, liiketoiminnan yhteydessä
saaduista tiedoista, henkilön oman pyynnön, tapahtumailmoittautumisten, messujen tai
kampanjoiden tiedoista.
Sidosryhmärekisterin tiedot saadaan sidosryhmäorganisaatiolta, julkisista lähteistä,
sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
Web sivuilla käytetyt evästeet.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena tästä ovat Suomen viranomaisten
mahdolliset pyynnöt sekä mahdolliset yrityksen alihankkijat tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti.
Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsittelevät vain ne työntekijät,
joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa,
pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
10. Selosteen muuttaminen
Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos sellaisia
muutoksia tehdään, asiasta tiedotetaan verkkosivuillamme.

