TIETOSUOJASELOSTE
ASIAKASREKISTERI
Päivitetty viimeksi 22.5.2018

1.

Rekisterin pitäjä

Hepacon Oy (Y-tunnus: 0787141-5),
Malminkaari 23 A, 00700 Helsinki,
Puh. +358 9 351721

2.

Yhteyshenkilö

Talouspäällikkö Christina Kasper, puh. +358 9 35172653,
gsm +358 44 0814717, christina.kasper@hepacon.fi .
Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:
ICT-päällikkö Esa Meriläinen, puh. +358 9 35172664,
gsm +358 40 5450611, esa.merilainen@hepacon.fi .
Hepacon Oy ei ole velvollinen eikä ole nimittänyt
tietosuojavastaavaa.

3.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Hepacon Oy:n oikeutettu etu liiketoimintaan liittyvän asiakas- tai kumppanuussuhteen tai
muun asiallisen yhteyden perusteella taikka sopimuksen täytäntöön paneminen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 taloteknisten suunnittelu- ja konsultointipalvelujemme toimittaminen ja kehittäminen
 sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
 asiakassuhteemme hoitaminen ja kehittäminen
 tapahtumiemme järjestäminen
 palvelujemme markkinointi

4.

Rekisteröidyt tiedot
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan, yhteistyökumppanin tai
muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja:
 perustiedot kuten nimi, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä
tunniste, salasana, sukupuoli, äidinkieli
 yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
 yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden
nimet sekä yhteystiedot
 mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot kuten
ruokarajoitteet
 asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista
sopimuksista, tilauksista sekä tarjouksista, muut asiointitiedot

5.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse, tarjousmyyntiluettelo, sopimukset/tilaukset, alikonsulttiluettelo,
projektinhallintajärjestelmä, väestörekisteri, viranomaiset, luottotietoyhtiöt, yhteystietopalvelun
tarjoajat ja muut vastaavat luotettavat tahot.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja
käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta
kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.
Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

6.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Emme luovuta tai siirrä rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

7.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8.

Rekisteritietojen suojauksen ja säilytyksen periaatteet
Henkilötietoja koskevat tiedostot ja tietokannat on suojattu asiattomalta käytöltä. Suojaus
perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen
fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen
varmuuskopiointiin. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta
nimetyt henkilöt. Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa.
Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa lukittavissa kaapeissa.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on
tarpeellista, kuten lainsäädännön, sopimuksen, asiakassuhteen olemassaolon tai muun
tarpeellisuusvaatimuksen vuoksi. Päivitämme asiakasrekisteriä sitä mukaa kun saamme
muuttuneet tiedot ja tarkistamme kokonaankin vuosittain.
Arvioimme tietojen säilyttämisen ja/tai arkistoinnin tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidystä säilytetä rekisterissä käsittelyn
tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.
Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9.

Rekisteröidyn tarkastusoikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaisille.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä
kohdistuvaa profilointia ja käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on
meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksensa yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se
erityinen tilanne, johon perustuen rekisteröity vastustaa käsittelyä. Hepacon Oy voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti
yhteyshenkilölle.

10. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli Hepacon Oy muuttaa tätä selostetta, laitetaan muutokset näkyville selosteeseen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin,
kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Hyväksytty Hepacon Oy:n johtoryhmässä 14.5.2018.
Säännöllinen tarkastelu ja päivitys vuosittain.

