
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
21.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Varaosa T. Paakkari Oulu Oy 
Y-tunnus 2477605-7 
Osoite 

Vasaratie 6, 90410 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

oulu@varaosapaakkari.fi 
Puh. 0400 766 934 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Annamaria Vesterinen 
Osoite 

Vasaratie 6, 90410 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

annamaria@varaosapaakkari.fi 

Puh. 050 573 3009 

3 
Rekisterin 
nimi 

Varaosa T. Paakkari Oulu Oy:n asiakkuuteen liittyvä asiakasrekisteri ("Varaosa Paakkarin 
asiakasrekisteri") 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen 
hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen 
ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja 
asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. 

Tietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Varaosa Paakkarin huolella 
valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen 
yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat 
rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Varaosa 
Paakkarin käyttötarkoitusten kanssa. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot: katuosoite ja laskutusosoite (sekä viitetiedot), mahdollinen 
sähköpostiosoite, puhelinnumero 

- Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

- Yksityishenkilöiden henkilötunnus jos kyseessä luottoasiakas/yrityksen vastuuhenkilö 

- Asiakasnumero 

- Asiakkuuden alkamisajankohta sekä -tapa 

- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

- Tilaushistoria: ostot ja palautukset, laskutus- ja perintätiedot, takuukäsittelyt 

- Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten toimialan ja asiakkuuden mukaan 
luodut asiakas- ja alennusryhmät 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, ja lisäksi esimerkiksi rekisteröidyn 
omilta kotisivuilta tai henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan 
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi yhteistyökumppaneille, jollei 
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. 

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien 
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Varaosa Paakkari myy tai 
muutoin järjestelee liiketoimintaansa. 

Tietoja voidaan siirtää välillisesti rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka 
käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen 
käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan 
henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten 
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan 
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän 
ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin 
tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin 
on talletettu. Tietojen tarkastus tapahtuu ottamalla yhteys Varaosa Paakkarin yhteyshenkilöön. 
Pyynnön tulee olla kirjallinen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme 
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. 
Tietojen päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Varaosa Paakkarin yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla 
kirjallinen. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla 
yhteyttä asiakaspalveluumme. 

 


