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EU.n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), päivitetty 24.11.2021
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla ja
tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterin pitäjä
PDH-Lattiat Oy
Kulkuskatu 2, 15680 Lahti
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Ari Simola, 0500 713294, ari.simola@pdh-lattiat.fi

Rekisteröidyt
PDH-Lattiat Oy:n asiakkaat jotka ovat ostaneet palveluitamme, pyytäneet tarjouksen tai pyytäneet neuvoa / ohjeistusta lattiaprojektiinsa.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen ja niihin liittyvien tiedotteiden lähettämiseen.
Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Rekisteröidyn nimi, yritys, ammatti, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon tai markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yhteisesti sovittavassa paikassa ja turvallisuuden takaamiseksi rekisteröidyn on osoitettava henkilöllisyytensä esimerkiksi henkilökorttia näyttämällä. Yhteydenotto tehdään tietosuojaselosteessa yhteystiedoissa mainittuun henkilöön.
- Tarkastusoikeus, rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
- Oikeus tietojen oikaisemiseen, rekisteröity voi pyyttä oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot
- Vastustamisoikeus, rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
- Oikeus kieltää suoramarkkinointi
- Poisto-oikeus, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisterinpitäjällä on oikeus olla poistamatta tietoja mikäli pyyntö on ristiriidassa Kirjanpitolain (luku 2, 10 §) kanssa, joka velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineiston määritellyn ajan (kuusi
vuotta).
- Valitusoikeus, rekisteröidyllä on oikeus vaatia että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä
siksi aikaa, kunnes asia on saatu ratkaistua. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän kokee että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostuu PDH-Lattiat Oy:ltä tarjouksen pyytäneistä, teknistä tietoa tai lattiamenetelmistä kysyneistä henkilöistä.
Rekisteriä ylläpidetään ja päivitetään myös näiden tietolähteiden perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin PDH-Lattiat Oy:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja/tai kirjanpitolaki niin edellyttää.

Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina ja rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu
normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.
Tiedot on tallennettu vain sähköisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tarkistus
Asiakirja tarkistettu 24.11.2021
PDH-Lattiat Oy, Ari Simola, toimitusjohtaja
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