Tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan STP-Rako Oy:n toteuttama henkilötietojenkäsittely koskien sen
verkkosivujen kävijöitä ja asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä
STP-Rako Oy 2240287-9
Tulvaniitynpolku 5 B 28, 00650 Helsinki

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Sampsa Palomäki
+358 44 207 7661
sampsa.palomaki@rako.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja kerätään ja käsitellään palveluiden myyntiä, yhteydenottopyyntöihin vastaamista,
katselmuskäyntien sopimista, tarjouksen ja sopimuksen tekemistä, laskutusta sekä kirjanpitoa varten.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu:
•
•
•

Rekisteröity antaa tiedot esimerkiksi tarjouskäyntiä tai yhteydenottoa varten.
Sopimukseen, jonka osapuolena rekisteröity on.
Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai lakiin.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden antamia henkilötietoja, esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero
ja sähköposti-osoite.
Kotisivuilla vierailevista käyttäjistä kerätään tietoja evästeiden avulla, joilla voidaan seurata ja kehittää
sivujen toimintaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
STP-Rako kerää asiakkaiden tietoja heiltä itseltään tapaamista sovittaessa tai sopimusta tehtäessä.

7. Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille poislukien tavarantoimittajat, aliurakoitsijat
(LVIS), kirjanpitotoimisto sekä luovutukset viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta.

8. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin kussakin tietojenkäsittelyssä on tarpeen,
esimerkiksi remontin takuuajan tai kirjanpidon vaatimusten mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa.

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos
tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla
kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai
puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen
oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.
Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, ellei tietojen
säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen
vaatimuksen tietojen poistamisesta.
Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn
henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on
osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on
osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon
käsittely on perustunut. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn
epäkohdista valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

