Tietosuojaseloste (28.8.2018 alkaen)
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan meidän on tarjottava nämä tiedot niille, joiden
henkilötietoja säännönmukaisesti käsittelemme elinkeinotoiminnassamme.

1. Yritys, joka päättää, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään
Yritys:
Y-tunnus:
WWW:
Sähköposti:
Puhelin:

Tmi Lämpöävarpaille
2690249-1
https://www.lampoavarpaille.fi/
lampoavarpaille@lampoavarpaille.fi
044-9232115

2. Henkilöryhmät, joiden henkilötietoja säännönmukaisesti
käsittelemme
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä henkilöt, joiden odotetaan kuuluvan edellä mainittuihin
ryhmiin myöhemmin.

3. Henkilötietojen säännönmukaiset käyttötarkoitukset
Henkilön tietoja käytetään hänen kanssaan syntyneen sopimuksen täytäntöönpanoon,
lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen (kirjanpito) tai toimintaamme koskevaan
tiedonvaihtoon, johon kyseiseltä henkilöltä on saatu suostumus.

4. Säännönmukaisesti kerättävät henkilötiedot
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tietojen käyttötarkoituksen määrittelevät tiedot
(kuten se, mitä on tilattu).

5. Henkilötietojen kohteen oikeudet
Jokaisella, jonka henkilötietojen käsittelyä tämä seloste koskee, on yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaan seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkistaa hänestä tallentamamme henkilötiedot;
- oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisua;
- oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia sen rajoittamista, mikäli uskoo käsittelyn
olevan oikeudetonta;
- oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin;
- oikeus vaatia sellaisten henkilötietojensa poistamista, joiden käsittely ei ole tarpeen (saattaa olla
tarpeen esimerkiksi kirjanpitoon liittyvien velvollisuuksien vuoksi);
- oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn (peruminen
johtaa henkilötietojen poistamiseen, jos ei käsittelylle ole muuta perustetta);
- oikeus valittaa henkilötietojensa käsittelystä tai sitä koskevista päätöksistämme
tietosuojavaltuutetulle; sekä
- oikeus vaatia, että kiistatilanteessa rajoitamme henkilötietojen käsittelyä kiistan ajan.

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyen meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse tai verkkolomakkeen
avulla. Puhelimitsekin asia voidaan tarvittaessa hoitaa. Pyrimme käsittelemään pyynnöt ja
vaatimukset nopeasti, ja jos käsittely vaatii paljon aikaa, ilmoitamme siitä pian yhteydenoton
jälkeen. Tietosuojavaltuutetun yhteystietoja on tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla
(https://tietosuoja.fi/).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme henkilötiedot pääsääntöisesti tietojen kohteilta itseltään sähköpostin, verkkolomakkeen
tai puhelimen välityksellä asiakkuuden tai yhteistyökumppanuuden alkaessa tai ollessa pian
alkamassa.

7. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Luovutamme säännönmukaisesti kuljetusyritykselle PostNord tarvittavat henkilötiedot tuotteiden
toimittamista varten. Tämäkin yritys noudattaa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

8. Henkilötietojen käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakkuuden, yhteistyökumppanuuden tai
suostumukseen perustuvan tiedonvaihdon ajan, minkä jälkeen maksutositteissa mahdollisesti
olevat henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin kirjanpitoa koskevat säädökset vaativat.
Asiakkuuden katsotaan yleensä päättyneen, kun asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset on täytetty
ja on hyvä syy olettaa, että asiakas olisi jo ehtinyt ilmoittaa tuotteissa mahdollisesti olevista
virheistä.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät Tmi Lämpöävarpaille (mukaan lukien myös mahdolliset työntekijät) sekä
kirjanpitoa hoitava yritys Tili-Turunen Oy. Jälkimmäinenkin yritys noudattaa toiminnassaan EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta.

10. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

