
Tietosuoja- ja rekisteriseloste 

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Laadittu 11.10.2021. 

1. Rekisterinpitäjä 

Fixuremppa Oy 
Y-tunnus 2159511-1 

Osoite: Veistotie 2, 90840 Haukipudas 
Sähköposti: toimisto@fixuremppa.fi 
Puhelin: 040 680 8920 

2. Rekisterin nimi 

Fixuremppa Oy:n asiakasrekisteri. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja rekisteröidään ja käsitellään vain siltä osin kuin se on välttämätöntä. Näitä 

ovat yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palvelujen toimittaminen ja 

kehittäminen sekä laskutus. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisissa 

reklamaatiotapauksissa.  

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

4. Käsittelyn oikeusperusteet 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeusperuste henkilötietojen 
käsittelylle on 
- henkilön suostumus (dokumentoitu ja vapaaehtoinen) 
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta) 
 
Edellä mainitut perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan 
merkitykselliseen ja asianmukaiseen sopimukseen. 

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilön asema, yritys/organisaatio, 

yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, 

verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, 

muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on 

tarpeellista. 

 



6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, mm. www-lomakkeilla 
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, 
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös 
julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa 
tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla 
henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa 
tilassa. Tietokantaan pääsy on ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn 
valtuutetuilla henkilöillä, jotka käyttävät henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja 
salasanoja. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. 

Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-
järjestelmän lokitietoihin. 

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan 
vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa 
tiedot. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa 

ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 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). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 

poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). 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 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

