TKV Kuljetus Oy

TIETOTURVASELOSTE

Päivitetty: 31.10.2018
Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.
Ajantasasinen tietosuojaseloste on kotisivuillamme.
Rekisterinpitäjä:
TKV Kuljetus Oy
Y-tunnus:1575134-1
Osoite: Valkonkuja 8, 21420 Lieto
Puhelin: 0400 538 557
Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Nimi: Pentti Pullinen
Sähköposti: info@tkv.fi
Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri (yritysrekisteri ja koulutusrekisteri)
Rekisterin pitämisen peruste
Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista
asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.
Rekisterin suojaus
Rekisterin sisältämät tiedot tallennetaan TKV Kuljetus Oy:n sähköisessä järjestelmässä, jossa ne on suojattu
palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti
ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Tarkastusoikeus
Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa ja tehdä oikaisu- tai poistopyyntöjä ottamalla yhteyttä
rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä
markkinointiin.
Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen
tallentamisesta:
Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa,
että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn
käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
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1.

Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai
rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.
Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin tietosisältö
−
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Etu- ja sukunimi
Sosiaaliturvatunnus
Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
Markkinointilupa tai kielto

TKV Kuljetus Oy

TIETOTURVASELOSTE

Tietolähteet
Tiedot on kerätty ammattipätevyyskoulutuksen osallistujaluetteloista. Koulutusrekisterissä olevien tietojen säilytys
perustuu henkilöltä saatuun suostumukseen tietojen tallentamiseen.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja luovutetaan vain Trafin rekisteriin.
2.

Yritysrekisteri

Yritysrekisterin tietosisältö
Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Rekisteriin tallennettuna ovat:
−
−
−
−
−

Yrityksen nimi
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
Markkinointilupa tai kielto

Liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta
poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

