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TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (533/1999) 10 § ja 24 § 

Laatimispäivä 23.05.2018 

1. REKISTERIN PITÄJÄ: 
Tmi John Wedde, Vauhtikankaankatu 13, 15900 Lahti 
Puh. 040 53 88 921, Sähköposti: john@wedde.fi 
Y-tunnus: 2601401-3 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Yrittäjä John Wedde, puh: 040 53 88 921, Sähköposti: john@wedde.fi 

3. REKISTERIN NIMI 
Asiakasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Asiakasrekisteriin tallenetuilla tiedoilla käsitellään asiakas suhteita. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Rekisteri sisältää asiakastiedot (nimi, syntymäaika sekä yhteystiedot), tiedot asiakkaalle annetuista 
tarjouksista, asiakkaalle tehdyt työsuunnitelmat, asiakkaan tekemät työtilaukset sekä työtilauksiin 
perustuvat laskutustiedot. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Asiakasrekisterin sisältämät asiakastiedot ovat asiakkaalta itseltään lähtöisin. Tämä tapahtuu 
asiakkaan tilausta tai tarjouspyyntöä jättäessä. Asiakasrekisteriin voi päätyä asiakkaan tietoja esim. 
pääurakoitsijan välittäminä alihankintatapauksissa. 
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7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
Rekisterin pitäjä ei luovuta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle paitsi sillä poikkeuksella, että 
asiakas pyytää rekisterin pitäjää välittämään henkilötietojaan kolmannelle osapuolelle esim 
tavarantoimitusta/alihankintaa varten. 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
Asiakasrekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuollle. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
A. Manuaalinen aineisto - Paperi muodossa olevat asiakastiedot säilytettään yrityksen 

toimistotiloissa lukitussa tilassa. Työmaalla mahdollisesti mukana pidettävät asiakastietoja 
sisältävät asiakirjat ovat aina valvonnan alla tai sitten säilytetään lukitussa ajoneuvossa. 
Tarpeeton aineisto tuhotaan aina yrityksen toimistotiloissa asianmukaisella välineellä. 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot - Sähköisessä muodossa olevat asiakastiedot ovat yrityksen 
tietokoneella paikallisesti sekä DROPBOX-pilvipalvelussa, joka on käyttäjätunnuksella sekä 
salasanalla estetty. Yrityksen tietokoneella on ajan tasalla oleva tietosuojaus ja toimistotiloissa 
verkossa asioidessa käytetään suojattua tietoliikenneyhteyttä. Tietokone(et) on suojattu 
salasanalla. 

10. TARKASTUSOIKEUS 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä tietoja itsestään on asiakasrekisteriin tallennettu. 
Tarkastuspyyntö osoitetaan aina yrittäjälle, yhteystiedot yllä. 

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAUS 
Mikäli rekisteriin on tallennettu virheellisiä tietoja asiakkaasta on asiakkaalla oikeus vaatia tietojen 
korjaamista. Korjauspyyntö osoitetaan aina yrittäjälle, yhteystiedot yllä. 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterin pitäjää poistamaan kaikki tiedot itsestään. Tämän jälkeen 
asiakkaan osalta ei voida vastaanottaa työtilauksia tai laskuttaa asiakasta. 
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