Yhteenveto tietosuojakäytännöstämme

Päivitetty 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

5. Henkilötietojen luovutus

Pasi Virtakari Designs, y-tunnus 2538371-4

Henkilötietojasi vastaanottavat:

2. Tietoturvasta vastaava henkilö
Pasi Virtakari, yhteys sähköpostilla osoitteeseen
pasi@pasivirtakari.com tai soittamalla +358 44 549 7950.

3. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kuvaus
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten.
Asiakassuhteen hoitamisella tarkoitamme yhteydenpitoa joko
sähköpostilla tai puhelimitse ja laskutusta. Laskutuksessa käytetään yksilöiviä henkilötietoja vain, jos sinä (eli rekisteröity) olet
ilmoittanut ne osana yrityksen laskutustietoja. Muissa tapauksissa
käytetään vain yrityksen tietoja laskutuksessa.
Henkilötietojen osalta kerätään vain tarpeelliset tiedot asiakassuhteen hoitamista varten, eikä mitään arkaluontoista tietoa kerätä. Tarpeellisia tietoja katsomme olevan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sek yrityksen nimi.
Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tässä tapauksessa suostumus. Emme käytä henkilötietojasi markkinointiin ilman suostumustasi ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
Käsittelemme henkilötietoja suojatusti niin, että ne eivät päädy
ulkopuolisten saataville.

4. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla, eli rekisteröidyllä, on oikeus:
- saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojen käsittelystä
- saada pääsy omiin tietoihin
- tietojen oikaisemiseen
- tulla unohdetuksi, eli tietojen poistamiseen
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- vastustaa käsittelyä
- vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, ml. profilointi
Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain,
jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi
käsittelyä.

- yrityksemme työntekijät
- tilitoimisto HR-tilipalvelu Oy
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
- IT-yritys Zervant, jonka laskutusohjelmaa käytämme

6. Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietojasi:
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
- markkinointirekisterissä seitsemän vuoden ajan
- puhelimen tiedoissa seitsemän vuoden ajan
Rekisteri- ja tietoturvaselosteemme löydät tästä dokumentista.

Tietosuojaseloste: asiakasrekisteri
1
Rekisterinpitäjä

TIETOSUOJASELOSTE 1/1
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä: 24.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Pasi Virtakari Designs, y-tunnus 2538371-4
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Pasi Virtakari
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
3
Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4
asiakassuhteen hoitaminen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5
Rekisterin tietosisältö

- yrityksen laskutustiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot (etunimi ja sukunimi), jos rekisteröity on ilmoittanut
ne osaksi yrityksen laskutustietoja
- rekisteröidyn etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yrityksen nimi

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

tiedot saadaan asiakassuhteen alettua rekisteröidyltä itseltään

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ainoastaan yrityksen laskutustiedot (ja niihin liittyvät henkilötiedot (etunimi ja sukunimi), jos rekisteröity on
ilmoittanut ne osaksi yrityksen laskutustietoja), luovutetaan tilitoimistolle (HR-tilipalvelu Oy) kirjanpitomateriaalien yhteydessä.

8
Tietojen siirto EU:N
ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja säilytetään ja käsitellään niin, että ne on suojattu salasanoilla, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille
(poislukien tilitoimistolle lähteät laskutustiedot). Tietoturvaa pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut yhteystiedot. Pyynnön voi lähettää Pasi Virtakarille
sähköpostitse osoitteeseen pasi@pasivirtakari.com.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista rekisteriin. Pyynnön voi lähettää Pasi Virtakarille sähköpostitse osoitteeseen pasi@pasivirtakari.com.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus:
- tulla unohdetuksi, eli tietojen poistamiseen
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- vastustaa käsittelyä
- vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, ml. profilointi

Tietosuojaseloste: markkinointirekisteri
1
Rekisterinpitäjä

TIETOSUOJASELOSTE 1/1
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä: 24.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Pasi Virtakari Designs, y-tunnus 2538371-4
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Pasi Virtakari
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
3
Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4
markkinointiviestinnän harjoittaminen esimerkiksi suoramarkkinoinnilla
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5
Rekisterin tietosisältö

- rekisteröidyn etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja yrityksen nimi

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

henkilötiedot ja suostumus saadaan rekisteröidyltä itseltään

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

tiedot luovutetaan tilitoimistolle (HR-tilipalvelu Oy) kirjanpitomateriaalien yhteydessä

8
Tietojen siirto EU:N
ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja säilytetään ja käsitellään niin, että ne on suojattu salasanoilla, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille
(poislukien tilitoimistolle lähteät laskutustiedot). Tietoturvaa pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut yhteystiedot. Pyynnön voi lähettää Pasi Virtakarille
sähköpostitse osoitteeseen pasi@pasivirtakari.com.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista rekisteriin. Pyynnön voi lähettää Pasi Virtakarille sähköpostitse osoitteeseen pasi@pasivirtakari.com.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus:
- tulla unohdetuksi, eli tietojen poistamiseen
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- vastustaa käsittelyä
- vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, ml. profilointi

Rekisteriseloste: asiakasrekisteri
1
Rekisterinpitäjä

REKISTERISELOSTE 1/1
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 24.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Pasi Virtakari Designs, y-tunnus 2538371-4
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Pasi Virtakari
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
3
Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4
asiakassuhteen hoitaminen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5
Rekisterin tietosisältö

- yrityksen laskutustiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot (etunimi ja sukunimi), jos rekisteröity on ilmoittanut
ne osaksi yrityksen laskutustietoja
- rekisteröidyn etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yrityksen nimi

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

tiedot saadaan asiakassuhteen alettua rekisteröidyltä itseltään

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ainoastaan yrityksen laskutustiedot (ja niihin liittyvät henkilötiedot (etunimi ja sukunimi), jos rekisteröity on
ilmoittanut ne osaksi yrityksen laskutustietoja), luovutetaan tilitoimistolle (HR-tilipalvelu Oy) kirjanpitomateriaalien yhteydessä.

8
Tietojen siirto EU:N
ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja säilytetään ja käsitellään niin, että ne on suojattu salasanoilla, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille
(poislukien tilitoimistolle lähteät laskutustiedot). Tietoturvaa pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti.

Rekisteriseloste: markkinointirekisteri
1
Rekisterinpitäjä

REKISTERISELOSTE 1/1
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 24.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Pasi Virtakari Designs, y-tunnus 2538371-4
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Pasi Virtakari
Osoite

Tukholmankatu 13 B 28, 00270 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sähköpostiosoite: pasi@pasivirtakari.com, puhelinnumero +358 44 549 7950
3
Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4
markkinointiviestinnän harjoittaminen esimerkiksi suoramarkkinoinnilla
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5
Rekisterin tietosisältö

- rekisteröidyn etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja yrityksen nimi

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

henkilötiedot ja suostumus saadaan rekisteröidyltä itseltään

7
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

tiedot luovutetaan tilitoimistolle (HR-tilipalvelu Oy) kirjanpitomateriaalien yhteydessä

8
Tietojen siirto EU:N
ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja säilytetään ja käsitellään niin, että ne on suojattu salasanoilla, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille
(poislukien tilitoimistolle lähteät laskutustiedot). Tietoturvaa pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti.

