
  TIETOSUOJASELOSTE 

     

    17.2.2021 

 

 

Rekisteriseloste 

 

Tämä on Metallituote Valkkio Oy:n henkilötietolain 8810 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.2.2021. 

 

1.Rekisterinpitäjä: 
Metallituote Valkkio Oy 
Y-0220823-5 
Tiemestarintie 14 
61600 Jalasjärvi 
 
2.Rekisteristä vastaava henkilö 
Eija Valkkio 
eija.valkkio@metallituotevalkkio.fi 
p.06-456 7900 
 
3.Rekisterin nimi 
Metallituote Valkkio Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri. 
 
4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja 
kehittämistä varten sekä asiakassuhteiden hoitamista varten. 
Lisäksi rekisterin tietoja käytetään asiakasviestinnässä. 
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
5.Rekisterin tietosisältö 
Asiakkaan/asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot, eli etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, katuosoite, postinumero sekä postitoimipaikka.  
 
6.Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, 
asiakastapaamisista tai muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietonsa. 
 
 



 
7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä muille tahoille. 
 
8.Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niin laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden 
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimista, joiden  
työnkuvaan se kuuluu. 
 
9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
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. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 
 
10.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
(”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä’ on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
11.Tietojen säilytys 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin 
liittyvä perusteltu tarve. 
 
Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin ja 
siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä. 
 


