TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 28.2.2018
Päivityspäivä 21.5.2018
1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Adina Solutions Oy, y-tunnus 2794109-7
Osoite

Rautatienkatu 21B, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

anu.granroth@adina.fi
+358504867820
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Anu Granroth
Osoite
Rautatienkatu 21B, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
anu.granroth@adina.fi
+358504867820

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

5
Rekisterin tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Adina Solutions Oy:n asiakasrekisteri

Adina Solutions Oy:n asiakasrekisteriä käytetään Adina Solutions Oy:n
liiketoiminnan hoitamiseen. Käsittelemme henkilötietoja
asiakasviestinnän ja -suhteiden, laskutuksen ja perinnän, sekä
liiketoiminnan kehittämisen vuoksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena
ovat yrityksen oikeutettu etu sekä sopimukset.

Rekisteriin talletetaan rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
- etunimi, sukunimi
- yritys
- rooli tai vastuualue yrityksessä
- sähköposti
- puhelin
- postitusosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa)
- laskutusosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa,
verkkolaskutusosoite)

Adina Solutions Oy saa rekisterin sisältämät henkilötiedot suoraan
rekisteröidyiltä heidän yhteydenottojensa yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta rekisteristä.

Jotkin rekisterinpitäjän käyttämät tietojärjestelmät saattavat siirtää
henkilötietoja EU:n ta ETA:n ulkopuolelle, esimerkiksi jos niiden palvelin
sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
A Manuaalinen aineisto

-
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B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteriämme ylläpidetään kolmannen osapuolen palvelussa.
Adina Solutions Oy:n asiakasrekisteri on käyttöoikeusrajoitettu ja sitä
voi käyttää ja muokata vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja
salasanan avulla.
10
Tarkastusoikeus

Jokaisella Adina Solutions Oy:n asiakkaalla on oikeus tarkastaa Adina
Solutions Oy:n asiakasrekisteriin talletetut tietonsa.
Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia Adina Solutions Oy:n
asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Kirjallinen korjauspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12
Oikeus vaatia tiedon
poistamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia Adina Solutions Oy:n
asiakasrekisterissä olevan tiedon poistamista. Tiettyjen tietosuojaasetuksessa määriteltyjen edellytysten täyttyessä rekisteröidyllä on
oikeus saada tietonsa poistetuksi. Huomaathan, että meidän oikeutettu
etumme tai laissa esiintyvät vaatimukset saattavat kuitenkin estää
joidenkin henkilötietojen poistamisen.
Kirjallinen poistopyyntö lähetetään rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

13
Tietojen säilyttäminen

14
Valitukset
valvontaviranomaiselle

15
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
tiedot ja oikeudet

Adina Solutions Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot säilytetään niin
kauan, kun se on rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeen.
Vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta huolehditaan.
Kirjanpitoon liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö
edellyttää.

Adina Solutions Oy pyrkii ratkaisemaan erimielisyydet rekisteröidyn
kanssa, mutta rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.

Tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun
suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimuksiin eikä
henkilömatrikkeleita tai sukututkimusta varten.
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

