Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on SJL-Group Oy:n henkilötietolain (1999/523) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.
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Linderintie 171
10360 Mustio
y-tunnus: 0852497-6
jukka.leppanen@sjl-group.fi
Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri
Käyttäjän suostumus
Huomioittehan, että ottamalla yhteyttä tai tilaamalla palvelumme annatte suostumuksenne
tietojenne tallennukseen. Toimitetun tilauksen osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy
kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.
Kerätyt henkilötiedot
SJL-Group Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, tilaushistoria ja laskutustiedot. Tarvittaessa säilytämme myös muita palvelun
tuottamiseen liittyviä tietoja, joiden avulla pystymme toimittamaan ja tekemään tilatut palvelut
toimeksiannon mukaisesti. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen hoitamiseen ja
kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja
markkinointiin. Keräämme tietoja vierailustanne myös evästeiden avulla - lisätietoja evästeistä
rekisterin lopussa.
Kuka voi käyttää henkilötietoja
SJL-Group Oy:n työntekijöillä ja SJL-Group Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien
alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja työtehtävän
edellyttämällä tavalla.
Henkilö- ja käyttäjätietojen suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii,
että kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden
työkuvaan se kuuluu. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietojaan ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietoja
voidaan julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
tietojen korjaamista tai 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.
Oikeus vaatia tietojen poistamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa, kuitenkin pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Evästeet
Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka Internet-selain pyytää saada tallentamaan
päätelaitteelle vierailijan tunnistamiseksi verkkosivustolla. Evästeiden avulla palveluntarjoaja voi
kehittää palveluaan, analysoida sivustoa mainonnan kohdentamiseksi sekä seurata ja tilastoida
kävijämääriä. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin. Evästeiden käytön voi torjua
selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön jälkeen. Jotkut
verkkosivustoon sisältyvät toiminnot voivat edellyttää evästeiden hyväksymistä.

