ASIAKASREKISTERIN JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Veljekset Rönkä OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä
Veljekset Rönkä Oy
Mahlatie 7, 94200 Kemi
puh. 0400-925446
veikko.oljakka@ronka.fi
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anne Närhilä
Mahlatie 7, 94200 Kemi
puh. 0400-374805
anne.narhila@ronka.fi

3 Rekisterin nimi
Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin tarkoitus)
Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito
sekä mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.
5 Rekisterin tietosisältö
Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisteri pitää sisällään: asiakkaan/yrityksen nimi, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, laskutustiedot.
Hankinnan asiakasrekisteri pitää sisällään: henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, tilatunnus ja tilitystiedot.
6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan asiakastietojärjestelmästä, johon tallennetut tiedot ovat asiakkaiden
luovuttamia tietoja. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppanille tapahtuu vain tiettyyn käyttötarkoitukseen;
- myynnin osalta logistiikkayrityksille kuormakirjassa olevat tiedot: yrityksen nimi, yhteyshenkilö,
osoite, tilatut tuotteet.
- hankinnan osalta logistiikkayritykselle teuraskuormien suunnittelua varten tarvittavat tiedot: nimi,
osoite, puhelinnumero.
Tiedot luovutetaan tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä, tai tarvittaessa viranomaisille.
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
8 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella (palomuuri). Sähköinen
tietojärjestelmä suojataan asianmukaisesti ja pääsy tiedostoihin on suojattu salasanalla ja
käyttäjätunnuksella. Rekisterinpitäjä valvoo, että käytössä olevaan järjestelmään tallennettuja
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuva sitä
edellyttää. Suojaus koskee myös Rönkän yhteistyökumppaneita, joille Rönkä on antanut tätä
varten nimenomaisen valtuutuksen (tietojärjestelmä).

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterissä oleva henkilö voi vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.
10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.5.2018.
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