Tietosuojaseloste
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1. Rekisterinpitäjä
Pienimaki Company Oy
Y-tunnus 2969379-5
Pitkänlahdenkatu 35 A 5, 2. krs
65100 Vaasa
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Osku Pienimäki
osku.pienimaki@pienimakicompany.com
0405920077
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Pienimaki Company Oy:n asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä yhteydenottolomakkeiden kautta yhteyttä ottaneiden mahdollisten asiakkaiden ja näiden edustajien henkilötietoja.
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen, yhteydenpitoon, ylläpitämiseen, markkinointiin sekä
tarjouspyyntöihin vastaamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi- puhelin- ja sähköpostitietoja sekä muita jättämiäsi tietoja. Emme luovuta tietojasi
kolmansille osapuolille.
6. Rekisterin tietolähteet
Keräämme tietoja sopimuksen- ja tarjouksenteon yhteydessä, ottaessasi yhteyttä tai ostaessasi Pienimaki Company Oy:n palveluja.
7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.
Tietyissä palveluissa käytämme alihankkijoita tai palveluntarjoajia, joille voimme luovuttaa tarvittavia
tietoja kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
8. Tietojen luovutukset/siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kerättyjä tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Nimitietoja
voidaan käyttää markkinoinnin yhteydessä, mikäli tästä on asiakkaan kanssa erikseen sovittu.
9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on tallennettu ulkoiselle palvelimelle,
jonka asianmukaisesta turvallisuudesta ja suojaamisesta Rekisterinpitäjä on vastuussa. Palvelimelle
on pääsy vain Pienimaki Company Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.
Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kuin niistä on hyötyä tässä tietosuojaselosteessa mainittujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
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10. Tilaajan velvollisuudet
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa oikeus:
- saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
- saada pääsy tallennettuihin tietoihisi ja tarkastaa sinua koskevat henkilötiedot
- vaatia henkilötietojesi poistamista
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja/tai tietojen täydentämistä
- peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa käyttämästä antamiasi henkilötietoja niiltä osin, kuin tietojesi
käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
- vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:
osku.pienimaki@pienimakicompany.com
”Henkilötietoihin kohdistuva pyyntö”
Pienimaki Company Oy vastaa pyyntöön 1 kuukauden sisällä sen vastaanottamisesta, ellei ole perusteltavia syitä pidentää vastaamisaikaa.
11. Muutokset
Pienimaki Company Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä
sivulla. Viimeisin muutos 6.8.2019.
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