YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERI – TIETOSUOJASELOSTE

KASKENOJA OY:N YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.
Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja
oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1.

REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä on Kaskenoja Oy, y-tunnus 1820195-1.
Osoite: Kaskenoja Oy, Lauttakyläntie 48, 31900 Punkalaidun.

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Mika Kaskenoja
Kaskenoja Oy
Lauttakyläntie 48
31900 Punkalaidun
mika.kaskenoja(at)kaskenoja.fi
p. 0400 814 016

3. REKISTERIN NIMI
Kaskenoja Oy:n yhteistyökumppanirekisteri.

4. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään Kaskenoja Oy:n alihankinta-, tavaran- ja palveluntoimittajakumppaniyhteistyön luomiseksi, hallinnoimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:
➢ Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn edustamansa
yrityksen nimissä tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa
➢ Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöön
panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena;
➢ Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
➢ Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, koska rekisteröity tai rekisteröidyn organisaatio
on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella
voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia
henkilötietoja.
Rekisteri sisältää kaikista rekisteröidyistä seuraavat henkilötiedot: nimi, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja osoite.
Alihankintayritysten työntekijöistä rekisteri sisältää näiden lisäksi: veronumeron, perehdytys- ja
pätevyysselvitykset, henkilöllisyystodistuksen tiedot, tilinumeron. Muun kuin Suomen kansalaisilta
myös passin tiedot, kansalaisuus, kotimaa, työ/oleskelulupa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai asiaan valtuutetulta henkilöltä.

7. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät organisaation toimiston ja johtoryhmän henkilöt.
Alihankintayritysten työntekijöiden henkilötietoja siirretään ja luovutetaan viranomaisille ja
kolmansille osapuolille lakisääteisten ja sopimuksiin perustuvien velvollisuuksien ja täyttämiseksi.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa
niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Yhteistyökumppanien edustajien yhteystietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin pitkään, kuin
Kaskenoja Oy:n ja yhteistyötyökumppanin yhteistyö on voimassa. Poikkeuksena on, mikäli
rekisterinpitäjä on saanut tiedon, että rekisteröity ei ole enää yhteistyöyrityksen palveluksessa.
Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai
oikaistaan viipymättä.

10. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan
nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä
tietokanta on palvelimella Suomessa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi
pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut
asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä
muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.
Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja
sekä ohjelmiston käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Muilla ohjelmiston käyttäjillä on vain heidän työtehtäviensä kannalta tarpeelliset oikeudet nähdä ja
käsitellä tietoja. Järjestelmässä tehdyt toimenpiteet tallentuvat seurantalokille, josta on
mahdollista tarvittaessa tarkistaa tietoihin tehdyt muutokset ja muutoksen tekijät.
Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn
luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet
noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä
saamansa tiedot.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:
➢ Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
➢ Oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan virheellisiä
tietoja ilman aiheetonta viivytystä
➢ Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut
rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
➢ Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.
www.tietosuoja.fi

Päivitetty 25.9.2018.

