TIETOSUOJAREKISTERISELOSTE
● Henkilötietolaki (523/1999)10 §
● Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917
ja
● EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä
Nimi: Tamrotor Kompressorit Oy
Katuosoite: Martinkyläntie 39
Postitoimipaikka: 01720 Vantaa
Puhelin: 09 751 761
Sähköposti: info@compressor.fi
Kotisivu: www.compressor.fi
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Jussi Nurminen
Tehtävä: toimitusjohtaja
Puhelin: 040 588 6488
Sähköposti: jussi.nurminen@compressor.fi
3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4. Suoramarkkinointirekisterin käyttötarkoitus
Suoramarkkinointirekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat
● asiakassuhteen ylläpito, hoito ja kehittäminen
● tilausten käsittely
● tapahtumien ja koulutusten järjestäminen
● tiedottaminen
Suoramarkkinointirekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on
määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin lisäksi rekisterinpitäjän oman toiminnan
suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin. Suoramarkkinointia yhteisölle saa yllä mainittujen lakien
pohjalta harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Lainkohdan perusteella yrityksen tai muun yhteisön edustajalle voi lähettää uutiskirjeitä ja
sähköistä suoramarkkinointia, vaikka ei olisi pyytänyt sitä koskevaa lupaa ennakkoon. GDPR
(tietosuoja-asetus) ei tuo tähän muutosta.
Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja,
suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten.
Oikeus tarkistaa omat tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja suoramarkkinointirekisterissämme on sekä
pyytää tietojen oikaisemista tai päivittämistä.
Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä info@compressor.fi.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen
jatkokäsittelyn kannalta. Koska tallennettavien tietojen laatu ja määrä ei ole laajamittaista,
ei Tamrotor Kompressorit Oy:llä ole tarvetta asetuksen mukaan nimetä erillistä
tietosuojavaltuutettua. Suoramarkkinointirekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidystä
seuraavat tiedot:




nimi
työtehtävä
yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti uusasiakashankinnan kautta
esimerkiksi messuilta tai julkisesti näkyvillä olevista maksuttomista lähteistä kuten
internetistä.
7. Asiakastietojen luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
8. Rekisteröityjen tietojen käytön ja suojaamisen yleiset periaatteet
Käyttöoikeudet annetaan työntekijöille suoramarkkinointirekisterin tietoihin siinä
laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin
asiakkaan tietojen ylläpitäminen olennaisena osana kuuluu, pääsevät käsittelemään
henkilötietoja.
Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa, jossa on asianmukaiset suojausjärjestelmät.
Väärinkäytösyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä sovellusratkaisuilla.

