Tietosuojaseloste
Tevere Oy:n asiakasrekisteri

Tevere Oy käsittelee asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti. Tietosuojaseloste on päivitetty 20.5.2020.
Rekisterinpitäjä

Tevere Oy
Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki
Info(a)tevere.fi

Yhteyshenkilön
yhteystiedot

Tietosuoja-asioissa otathan ensisijaisesti yhteyttä toimistomme
sähköpostiosoitteeseen: info(a)tevere.fi.

Yhteyshenkilö: Marianna Kupias, etunimi.sukunimi@tevere.fi
Rekisterin nimi

Tevere Oy:n asiakasrekisteri

Tallennettavat
henkilötiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan pääasiassa seuraavia henkilötietoja: nimi,
organisaatio ja sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan tallentaa puhelinnumero
ja rekisteröidyn työtehtäviin liittyviä tietoja, kuten tehtävänimike.

Oikeusperuste ja
henkilötietojen
käsittelytarkoitus

Pääsääntöinen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on henkilön antama
vapaaehtoinen suostumus. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen
asiakassuhteen tai työsuhteen perusteella, käsittelyn oikeusperuste on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelytarkoitus on asiakas- tai muun yhteistyösuhteen
ylläpito sekä yrityksen palvelujen markkinointi. Rekisteröidyille lähetään
sähköpostitse Tevere Oy:n uutiskirje ja kutsuja asiakastilaisuuksiin
muutaman kerran vuodessa.

Säännönmukaiset Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään. Henkilötietoja
tietolähteet
saadaan esimerkiksi yrityksen toimittamien palvelujen yhteydessä sekä
internet-sivuilta ja sähköpostitse lähetetyistä yhteydenotto- ja
tarjouspyynnöistä. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada
sopimusosapuolelta, mikäli tietojen käsittely on tarpeen Tevere Oy:n
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan muiden palveluntarjoajien käsiteltäviksi vain, jos se on
tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen, eli asiakas- ja
yhteistyösuhteen ylläpidon ja palvelujen markkinoinnin, toteuttamiseksi.
Käytämme säännöllisesti seuraavia palveluntarjoajia, joiden toimintaan voi
liittyä rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä:
- Dropbox Inc., Yhdysvallat Tietosuojaseloste
- MailChimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Yhdysvallat
Tietosuojaseloste

- Surveymonkey, SVMK Inc., Yhdysvallat Tietosuojaseloste
Tietojen siirto EU- Tietoja luovutetaan edellä mainituille EU- ja ETA-alueen ulkopuolella
ja ETA-alueen
toimiville palveluntarjoajille käsiteltäväksi vain, jos se on tarpeen tietojen
ulkopuolelle
teknisen käsittelyn toteuttamiseksi. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat
sitoutuneet tietojen käsittelyssä EU-US Privacy Shield -järjestelyn
mukaisiin vaatimuksiin.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Henkilötietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä,
esimerkiksi laitteiden palomuureilla, tietojen salauksella ja käyttäjien
kaksivaiheisella tunnistautumisella. Rekisterin käyttöoikeus on vain Tevere
Oy:n henkilökunnalla.

Henkilötietojen
säilyttäminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumuksen, rekisteröidyllä on
milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa, jolloin tallennetut
henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Muuten henkilötietoja
säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen sopimus-, asiakas- tai
työsuhteesta tai lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.
Rekisterin tietojen ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojen tarkistusta
Oikeus oikaista häntä koskevat tiedot
Oikeus saada rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot
ilman aiheetonta viivytystä (oikeus tulla unohdetuksi)
Oikeus rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä erityiseen
henkilökohtaiseen tilanteeseensa perustuen silloin, kun käsittelyn
oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeuksista tarkemmin: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Automaattinen
päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

