REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

9.1.2014

Nimi

Competence Design Oy
Osoite

Väritehtaankatu 4 A 15, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Heli Tuulenmäki
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Väritehtaankatu 4 A 15, 01300 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 045 160 6460, heli@competencedesign.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Competence Design Oy:n asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja asiakkaista: asiakkaan nimi, y-tunnus, osoite,
puhelinnumero, ammatti, sähköpostiosoite, www-sivujen osoite, lupatiedot ja kiellot, toimitukseen,
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, tunnistetiedot (asiakasnumero),
mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, analysointi ja kehittäminen
sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Competence Design Oy:n toimintaan liittyviin
tarkoituksiin. Lisäksi Competence Design Oy suuntaa markkinointiaan ja mainontaansa
asiakastietojen perusteella omien palvelujensa kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle
taholle.

6
Tietolähteinä käytetään asiakashankinnan yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta
Säännönmu- kerättäviä tietoja. Lisäksi käytetään Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekistereitä sekä Fonecta
kaiset tieto- Oy:n ja Intellian palveluita yritys- ja henkilötietojen päivittämiseen.
lähteet
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2

7
Asiakasrekisterin tietoja ei luovutetan eteenpäin lukuun ottamatta perintätoimistolle siirrettyjä
Tietojen
saatavia.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman
tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan
kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään
tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella. Rekisteritietoihin ei ole pääsyä yrityksen sisäisen
tietoverkon ulkopuolelta.
Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yllä
olevaan osoitteeseen ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Siina on mainittava, että pyyntö
koskee Competence Design Oy:n asiakasrekisterin tietoja.Tarkastuspyynnön johdosta annettavat
tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan
osoitteeseen.

