
TI ETOSUOJASELOSTE 

HENKILÖTIETOLAIN {523/99)10§:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE 

1. REKISTERIN          PITÄJÄ
Joensuun Kolarikulma Oy 

Raivaajantie 14, 80100 JOENSUU 

045 258 3891 

2.YHTEYSHENKILÖ
Nuutinen Marko 
kolarikulma@kolarikulma.fi 
045 258 3891

3. REKISTERIN NIMI 
Joensuun Kolarikulma Oy: n  asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoa Joensuun Kolarikulma Oy:n asiakkaina olevista yrityksistä ja 
henkilöistä. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6.l(b,c,f) mukaisiin tarpeisiin 
rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja asiakassuhteen muodostumisen 
yhteydessä syntyvän oikeutetun edun toteutumiseksi sekä tarvittaessa viranomaispäätösten perusteella 
tehtävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yrityksen Y-tunnus, yrityksen/toimipisteen nimi, henkilön nimi, katuosoite, postinumero, 
postitoimipaikka, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin sisältö syntyy asiakkaan suostumuksella, asiakkaan tekemästä ilmoituksesta tilauksen 
yhteydessä tai yhteystietolomakkeella annetuista tiedoista. Tietoja kerätään asiakkuus-suhteen alkaessa, 
kirjanpitolain velvoittamin perustein. 
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7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin 
edellyttäessä. 

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Henkilötietoja ei siirretä yrityksen ulkopuolelle. 

9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja 
muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

11. REKISTEROIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus päästä näkemään tallennetut henkilötietonsa, 
saada henkilötietonsa oikaistuksi, poistetuksi ne mikäli niitä ei tarvitse erikseen lain mukaan säilyttää, saada 
ne siirrettyä järjestelmästä toiseen, vastustaa niiden käsittelyä tai niiden avulla tehtäviä automaattisia 
päätöksiä tai profilointia, sekä rekisteröidyllä on oltava mahdollisuus saada ilmoitus henkilötietoihinsa 
kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta. Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 77:n 
mukaisesti tehdä kantelu valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa jossa hänen vakinainen 
asuin- tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. 

12.TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Kerätyt henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain määrittämän virhevastuun ajan, jonka 
jälkeen markkinointiin suostuneiden rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään toistaiseksi tai kunnes 
rekisteröity on pyytänyt tietojaan poistettaviksi. 
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