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TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Ikaalisten Tili ja Kiinteistö Oy
Osoite: Vanha Tampereentie 18-20, 39500 Ikaalinen
Puhelin: 03 457330
Sähköposti: kirjanpito@ktiki.com
Yhteyshenkilö: Matti Leminen
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yrityksen henkilö- ja yhteystietoja:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
Rekisteröidyn henkilötunnus
Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
Rekisteröidyn puhelinnumero;
Rekisteröidyn osoite
Tieto rekisteröidyn tilaamista/hankkimista
toimittamisesta ja laskuttamisesta

tuotteista

ja

palveluista,

niiden

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä yrityksen oman toiminnan kautta
kertyvistä tiedoista.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat
salattu.
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterinpitäjän lukittavissa toimitiloissa,
joihin asiattomilla ei ole valvomatonta pääsyä.
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7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijalle laskutukseen/perintään liittyvissä toimissa.
Muuten tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on yrityksen asiakas. Tiedot
poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisäksi rekisteröidyllä on
mukaisesti milloin tahansa:
-

koska

tahansa

lähtökohtaisesti

vastustaa

oikeus

henkilötietojensa

soveltuvan

käsittelyä

tietosuojalainsäädännön

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
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12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn
oikeuksien
käyttämistä
koskevat
pyynnöt,
kysymykset
tästä
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Matti Lemiselle
osoitteeseen matti.leminen@iktiki.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti
tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Ikaalisten Tili ja Kiinteistö Oy
Matti Leminen
Vanha Tampereentie 18-20, 39500 Ikaalinen
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.5.2018.
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