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REKISTERIN NIMI Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTE-
LYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuksien hoitamiseksi perustuen EU:n henkilötieto-
lain 6 artiklan mukaisesti osapuolten väliseen sopimukseen tai oikeutettuun etuun. 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä myös EU:n henkilötietolain 6 artiklan 
mukaisesti yksilöityyn suostumukseen perustuen, esimerkiksi asiakkaan luottotie-
toja selvitettäessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Asiakasrekisteri sisältää vain tietoja, joita tarvitaan asiakkuuksien hoitamiseen. Se 
saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja: 

- Asiakkaan tai asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, sis. nimi, osoite, pu-
helinnumero ja sähköpostiosoite

- Asiakkaan henkilötunnus ja luottotiedot

Asiakkaalla viitataan yrityksiin, yhteisöihin ja henkilöihin, jotka ovat ostaneet, os-
tavat tai harkitsevat ostavansa Tavarataksi Finland Oy:n tuotteita ja/tai palveluita.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETO-
LÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään ostosta, 
sopimusta tai tilausta tehtäessä. Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan tarvittaessa 
Suomen Asiakastieto Oy:n asiakastieto.fi-palvelusta.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYT-
TÄMINEN JA KÄSITTELYN 
RAJOITTAMINEN

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina emoyhtiömme Läänin Kuljetus 
Oy:n omilla palvelimilla tai CRM-alihankkijamme tietojärjestelmässä. Henkilötieto-
ja säilytetään sen ajan, kun käsittelyn peruste on voimassa ottaen huomioon myös 
lainsäädäntö.

Tietojen käsittelyä on rajoitettu käyttäjätunnuksin ja käyttäjäkohtaisin käyttöoi-
keuksin.

HENKILÖTIETOJEN LUOVU-
TUS

Läänin Kuljetus Oy -konserni ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja, eikä re-
kisterin tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.



HENKILÖTIETOJEN KÄSITTE-
LYYN LIITTYVÄT RISKIT

Käsittelyn riskeihin sisältyvät tietomurto Läänin Kuljetus Oy:n palvelimille tai murto 
Läänin Kuljetus Oy -konsernin toimipisteisiin.

REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä suojatakseen Tavarataksi Finland Oy toteuttaa tarvittavat tekniset ja or-
ganisatoriset toimenpiteet:

Manuaalinen aineisto säilytetään valvottuna lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto on suojattu Läänin Kuljetus Oy:n palvelimilla palomuurilla, sala-
sanoilla ja muilla tietoturvasuojauksilla. Henkilökunnalle on tarjottu tietoturva- ja 
tietosuojakoulutusta.

 
TARKASTUSOIKEUS JA OI-
KEUS VAATIA TIEDON KOR-
JAAMISTA

- Rekisteröidyllä on artikla 15 mukainen oikeus saada pääsy tietoihinsa kir-
jallisella pyynnöllä, johon vastataan viimeistään kuukauden sisällä.

- Rekisteröidyllä on artikla 16 mukainen oikeus virheellisten tietojen oikai-
suun.

MUUT HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OI-
KEUDET

- Rekisteröidyllä on artikla 17 mukainen oikeus tietojensa poistattamiseen 
ja artikla 18 mukainen oikeus niiden käsittelyn rajoittamiseen, kun se on 
lain ja oikeutetun edun puitteissa mahdollista.

- Rekisteröidyllä on artikla 21 mukainen oikeus peruuttaa antamansa yksi-
löity suostumus milloin tahansa.

- Rekisteröidyllä on 77 artiklan mukaan oikeus tehdä valitus valvontaviran-
omaiselle

- Tavarataksi Finland Oy ei tee päätöksiä automaattisen käsittelyn pohjalta

TIETOTURVA-LOUKKAUKSIS-
TA ILMOITTAMINEN

Tavarataksi Finland Oy ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilman aihee-
tonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa Suomen valvon-
taviranomaiselle, mikäli loukkauksesta voi todennäköisesti aiheutua luonnollisten 
henkilöiden oikeuksiin tai vapauksiin kohdistuva riski.

Tavarataksi Finland Oy ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta rekisteröidyille ilman ai-
heetonta viivästystä, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin re-
kisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.

Ilmoittamisesta vastaa talousjohtaja Carina Niemi, s-posti carina.niemi@tavaratak-
sit.com, puh. 0201 224 271


