
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
01.05.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tmi Tehopyörä 

Osoite 

Vanha Lohjantie 108, 09220 Sammatti 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@tehopyora.fi, 040 3515744 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mikko Leppähaara 
Osoite 

Vanha Lohjantie 108, 09220 Sammatti 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@tehopyora.fi, 040 3515744 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yritys ylläpitää asiakasrekisteriä huolto- ja myyntitoimintojen liiketoimintaan.  

 

Henkilötietoja käsitellään laskutuksen ja työmääräinten luontiin. Verkkosivuilla henkilötietoja ei 
julkaista. 

 

Henkilötietoja ei luovutetan kolmansille osapuolille 

 

Asiakasrekisterin tietoja ei käsitellä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömartikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot 

- Nimi 

- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietolähteet asiakasrekisteriin 

- Asiakkaat 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaaliset henkilötietomateriaalit säilytetään lukitussa kaapissa yrityksen toimistossa. 
Manuaaliseen aineistoon on käyttöoikeus vain rekisterin ylläpitäjällä. Aineisto ei ole luokiteltu 
salaiseksi. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Ylläpitäjän tietokoneella säillyttämät henkilötiedot ovat salattu salasanalla ja tähän ei ole 
käyttöoikeutta kuin ylläpitäjällä. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin kuuluvalla on oikeus pyytää mitä tietoja hänestä asiakasrekisterissä on. Kysely tulee 
osoittaa rekisteriä ylläpitäjälle seuraavin tavoin:  

- Sähköpostilla info@tehopyora.fi 

- Puhelimitse 040 3515744 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteriin kuuluvalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjausta, tietojen käyttökieltoa tai tietojen 
poistamista kokonaan. 

Kysely tulee osoittaa rekisterin ylläpitälle seuraavin tavoin:  

- Sähköpostilla info@tehopyora.fi 

- Puhelimitse 040 3515744 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltään rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömartikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


