Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

päivitetty 29.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Avetak Oy
Y-tunnus 2692378-6
Toivolantie 4
04600 Vantaa
P. 0207 181570

2. Rekisterin vastuuhenkilöt
Avetak Oy / Laki- ja riskienhallinta / Eero Laitinen
Toivolantie 4
04600 Mäntsälä
Email| eero.laitinen@avetak.fi
Avetak Oy / Laki- ja riskienhallinta / Helmi Laitinen
Toivolantie 4
04600 Mäntsälä
Email| helmi.laitinen@e-palkki.fi
Avetak Oy / Laki- ja riskienhallinta / Lauri Ylimartimo
Toivolantie 4
04600 Mäntsälä
Email| lauri.ylimartimo@avetak.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin käyttötarkoitus
Avetak Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.
Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää sähköposti- ja yhteystietohakemistoa. Rekisterin tietoja käsitellään sovittujen palveluiden
tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen,
tilastollisiin tarkoituksiin ja laskutukseen.
Rekisteritietoja käytetään myös asiakkaan ja Avetak Oy:n tiedottamiseen, mainontaan ja markkinointiin.

4. Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tarkoituksenmukaisesti, kuten kohdassa
kolme on sanottu. Henkilötietoja ja rekisteriä on oikeus pitää tarkoituksenmukaiseen ja sen edellyttämään liiketoimintaan.
Avetak Oy:n palvelujen käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä tarkoituksenmukaisesti.

5. Rekisterin nimi
Asiakastieto- ja henkilötietorekisteri

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä sellaisia tietoja jotka ovat tarkoituksen kannalta tarpeellisia (HetiL 9§). Mitään arkaluonteista tietoa
ei rekisteröidä ilman asiakkaan omaa suostumusta (HetiL 11-12). Henkilötietoja kerätään vain palveluun kirjautumisen ja
tunnistautumisen yhteydessä sekä prokuraoikeuden tarkistamista varten. Avetak Oy käsittelee rekisterissään seuraavia tietoja:
• Yrityksen nimi, alue ja toimiala
• Henkilö- tai Y-tunnus
• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, asema, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja pääkäyttäjän tai
yhteyshenkilön nimi
• Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• Asiakkuuteen sekä muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitusja lopetustietoineen, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä
ilmenevistä tiedoista. Yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä,
luottotietorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Julkisesti saatuja yritystietoja tietokantaan ei
ilmoiteta erikseen rekisteröidylle.

8. Tietojen luovutus
Avetak Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen alihankkijoiden
palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista ja jos kyseisessä maassa
taataan riittävä tietosuoja. Tietojen luovutus sähköisesti tapahtuu erityistä huolellisuutta noudattaen, tietosuojallisesti ja
turvallisuusasiat huomioiden.

9. Rekisterin sisäinen käyttö ja rekisterin suojaus
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksen mukaisina hetkinä ja perustellun toiminnan kannalta sillä hetkellä kun palvelun toiminta
ja jatkuvuus edellyttää (HetiL 7). Henkilötietoja saa kerätä rekisteröidyn antamalla suostumuksella (HetiL 8). Henkilötunnusta saa
käsitellä rekisteröidyn antamalla suostumuksella (HetiL 13§). Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle ilmoitetaan kaikista niistä asioista, joille tietoja luovutetaan ja jotka edellyttävät rekisteröidylle tulla tietoon.
Rekisteröidyn tietoja voidaan säännönmukaisesti luovuttaa palvelun tuottajalle ja toimittajalle tarkoituksenmukaisesti toiminnan
ja palvelun jatkumiseksi. Informointi tapahtuu sähköisesti rekisteröidylle ennen tietojen luovuttamista ja jatkuu tapahtuneen
käytännön mukaisesti ilman erillistä uusinta ilmoitusta niin kauan kun rekisteröity on palvelun käyttäjä.

