
TR-Meka Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
 

TR-Meka Oy
Vanhatie 116
58500 Punkaharju
Y-tunnus 0962887-3

Tietosuoja-asioissa yhteys:

TR-Meka Oy
Vanhatie 116
58500 Punkaharju
puh. 0503744522 Värtinen Ritva
ritva@tr-meka.fi

TR-Meka Oy sitoutuu noudattamaan lainsäädäntöä sekä hyvää henkilötietojen
käsittelytapaa asiakkaidensa, toimittajiensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmien 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

TR-Meka Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterissä käsitellään rekisterin pitäjän asiakkaiden yritys- ja henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

TR-Meka Oy käyttää kerättyjä henkilötietoja, asiakkaan tunnistamiseen, laskuttamiseen,
tuotteiden toimittamiseen ja kulunvalvontaan.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat sopimukseen perustuva tarve ja oikeutettu etu.

4. Rekisteriin tallettavat henkilö- ja yhteystiedot

Asiakasrekisteri sisältää

- Henkilön ja / tai yrityksen nimen ja yhteystiedot
- Henkilötunnuksen / Y-tunnuksen
- Henkilön veronumeron
- Tiedot ostetuista / myydyistä tuotteista ja tai palveluista
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5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai 
puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista.

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

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

TR-Meka Oy ei luovuta rekistereissään olevia tietoja kolmannelle osapuolelle.
Poikkeuksena on viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen 
luovutusvaatimukset.

8. Rekisterien suojaus, säilytysaika ja käsittelijät

Sähköiset rekisterit on suojattu käyttötunnuksien ja salasanoin. Säilytämme kirjanpitolain
tai muun vastaavan lain velvoitteen mukaisesti.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään kun sitä ei enää tarvita.

Rekisterinpitäjä jonka toimenkuvaan rekisterin ylläpito kuuluu, käsittelee yllämainittuja 
tietoja . Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekistereissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai  euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Pidämme oikeuden päivittää TR-Meka Oy:n asiakasrekisterin tieto-
suojaselostetta tarvittaessa.




