Vöyrin Teräsrakenne Oyn asiakasrekisterin (Monitor) henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen
rekisteriseloste
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Rekisterinpitäjä: Vöyrin Teräsrakenne Oy (Y-tunnus 0184387-8) Rekipellontie 129, 66600 Vöyri +358
50 525 9921
Rekisterin nimi: Vöyrin Teräsrakenne Oyn asiakasrekisteri Monitor ERP
Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteen hoito
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteritietoja voidaan käyttää Vöyrin Teräsrakenne Oyn asiakkaan välisen asiakassuhteen
hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, palveluiden
tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin
tarkoituksiin.
Asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen voidaan sähköpostiviestit tallentaa.
Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.
Voimme käyttää asiakkaan tietoja myös petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta
suojautumiseksi sekä niiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Voimme käyttää tietoja
sovellettavan lain noudattamiseksi.
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää yrityksen palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, yrityksn nimi,
yhteyshenkilöiden tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä/asema yrityksessä),
yksityisasiakkaiden puhelinnumero(t), osoite, paikkakunta, sähköpostiosoite. Lisäksi voimme kirjata
tapaamisten ja yhteydenottojen keskeinen sisältö ja muita asiakashistoriatietoja.
Yritystietoihin liittyviä henkilötietoja (yhteyshenkilöt) voidaan kerätä ja päivittää YTJ-tietopalvelusta
ja yrityksen omilta kotisivuilta. Yritystiedot kerätään YTJ-tietopalvelusta ja yrityksen omilta
kotisivuilta.
Tekniset, hallinnolliset ja fyysiset prosessimme on suunniteltu suojaamaan henkilötiedot vahingossa
tapahtuvalta, laittomalta tai luvattomalta häviämiseltä, tietoihin pääsyltä, luovuttamiselta, käytöltä,
muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vaikka huolehdimme järjestelmiemme suojaamisesta, emme
kuitenkaan voi taata, että internet-sivu, tietokonejärjestelmä tai tietojen siirto internetin tai muun
julkisen verkon välityksellä on täysin turvallinen. Mikäli havaitsemme tietosuojaan liittyvän
tunkeutumisen ilmoitamme siitä välittömästi Tietosuojavaltuutetun toimistoon
https://tietosuoja.fi/tietoturvaloukkaukset
Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Vöyrin Teräsrakenne Oy,
Rekipellontie 129, 66600 VÖYRI. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Vöyrin
Teräsrakenne Oyn asiakasrekisterin rekisteritietoja. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jos missään vaiheessa haluat korjata henkilötietojasi, ota
meihin yhteyttä. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen
poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Sinulla on oikeus rajoittaa

henkilötietojen käsittelyä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Pyydämme kuitenkin huomioimaan,
että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai
käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoaminen tai estää pääsyn
palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden
poistamista.
Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä
tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä
pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu.
Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan yllä mainitusta päiväyksestä lukien. Saatamme muuttaa tätä
tietosuojaselostetta aika ajoin. Sinun tulisi tarkistaa säännöllisesti tietosuojaselosteen uusin versio
osoitteesta www.vsb.fi

