Ti e t o s u o j a s e l o s t e ( H e n k i l ö s t ö t ie t o l a k i 1 0§ )
Tämä on Silux Oy Ab henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 19.03.2020. Viimeisin muutos 19.03.2020.

Rekisterin pitäjä
Silux Oy Ab
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Christoffer Nyman
Sähköposti: christoffer.nyman@silux.fi
Rekisterin nimi: tietosuojarekisteri
www.silux.fi

Rekisterin Nimi
Yrityksen asiakasrekisteri, sidosryhmärekisteri ja verkkopalvelun
käyttäjärekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on:
• henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen)
• rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin,
asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Rekisterin tietosuojasisältö
Henkilöistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
Nimi ja yhteystiedot
Laskutustiedot
Yhteistyösopimusten edellyttämät tiedot
Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteistyökumppaneita koskevat tiedot saadaan yhteistyökumppanin
suostumuksella mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan
julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävissään
Rekisteri sijaitsee suojatussa ympäristössä

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).

Kielto-oikeus
Henkilöillä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
koskevia tietoja. Kiellon voi tehdä lähettämällä kirjallisen pyynnön
sähköpostitse osoitteeseen: christoffer.nyman@silux.fi

Evästeet
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa
käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun
käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun
sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän
suostumuksen. (Viestintävirasto)

Google Analytics

Verkkosivuilla käytetään Googlen kävijäseurantatyökalua Google
Analyticsiä.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen
Silux Oy Ab on oikeutettu muuttamaan tietosuojaselostetta tarpeen
vaatiessa.

