
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.
Bierküh Oy (BosCleantec) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Rekisterinpitäjä:

Bierkühl Oy
Y-tunnus 2482038-8
Pellonlaita 1
50600 Mikkeli
+358 440 178 111

Rekisterinpitäjän toimiala: Sähköteknisten koneiden ja laitteiden valmistus ja myynti

Tietosuoja vastuuhenkilö: Pentti Hiltunen, toimitusjohtaja
+358 40 508 1214

Rekisterin nimi:

Bierkühl Oy:n asiakasrekisteri

Mitä tietoja asiakasrekisteri sisältää:

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista kuten yritys, nimi,
sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot.

Asiakasrekisteritietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen, palveluistamme kertomiseen, laskutukseen, asiakkuuden
ylläpitämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteriasiat: Rekisteriä koskevia kysymyksiä ja palautetta sekä pyynnöt tietoja nähtäväksi voi
lähettää osoitteeseen: pentti.hiltunen@bierkuhl.com

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:

Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme antamia tietoja ja hankittuja tietoja käyttäen yleisesti
saatavilla olevia internet-lähteitä kuten asiakkaiden omia kotisivuja sekä muita julkisia lähteitä.

Keräämme tietoja www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen
median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.



Rekisteriin tallennettavat (henkilö) tiedot.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
· nimi
· osoite
· puhelinnumero
· sähköposti
· www.osoite

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle:

Bierkühl Oy luovuttaa tietoja Tilivakkila Oy:lle (tilitoimisto). Emme luovuta asiakkaiden
henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Jos joudumme poikkeamaan käytännöstä, ja luovutamme tietoja muille tahoille, Bierkühl
varmistaa että yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Bierkühl Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja poistaminen:

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen
säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan
vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.



Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perusteellisen
syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku
2, 10 § ) määritellyn ajan ( 10 v ) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida
poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä  on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

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).

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait:

Henkilötietolaki (523/1999)

Tietoyhteiskuntakaari VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja (917/2014)


