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Rekisterin nimi

Suomen Lämpöpuu Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Rekisterin sisältämien tietojen käsittelyn tarkoituksena on:
- Suomen Lämpöpuun ja rekisteröidyn henkilön työnantajan väliseen
asiakassuhteeseen liittyvien sopimusten täytäntöönpano ja tehtävien
hoitaminen (tarjous - tilaus - toimitus - laskutus)
- Sidosryhmäviestintä
- Asiakas- ja toimittajasuhteen hallinta ja kehittäminen

Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeelliset tiedot tai osan seuraavista tiedoista: Yhteyshenkilön etunimi,
sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja, työnantajan
osoitetiedot, kontaktin lähde, kontaktin luokitus sekä yhteistyösuhteen
historiatietoa (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri-, tilaus- ja laskutustietoa).

Yhteyshenkilö
rekisteriasioissa

Säännönmukaiset Henkilötietoja voidaan saada rekisteröidyltä itseltään, Suomen Lämpöpuu
tietolähteet
Oy:n
markkinointirekisteristä
tai
Suomen
Lämpöpuu
Oy:n
yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja lisätään rekisteriin yhteydenottojen,
tarjouspyyntöjen, tilausten, markkinointitapahtumien tai sovittujen
tapaamisten yhteydessä henkilön annettua suostumuksensa tietojen
liittämiseen rekisteriin.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja
tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta tilannetta, jossa
Suomen viranomaistoimet tätä edellyttävät.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Sähköisessä muodossa oleva rekisteri:

- Toiminnanohjausjärjestelmä
- Asiakas - ja prospektirekisteri
- Toimittajarekisteri
- Rahdinkuljettajien lähetystietojärjestelmät
Pääsy järjestelmiin on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin
käyttämiseen perehdytetyille Suomen Lämpöpuu Oy:n palveluksessa oleville
henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Manuaalinen aineisto:

Asiakirjat säilytetään lukittavissa tiloissa siten, ettei sivullisilla ole niihin
pääsyä

Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia
tietoja.
Tarkastuspyyntö
osoitetaan
rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisuus tarkastetaan ennen tietojen
luovuttamista. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran
vuodessa. Muulloin perittävät maksut perustuvat aiheutuviin kustannuksiin.

Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Suomen
Lämpöpuu Oy:n toimesta ilman pyyntöä.
Korjauspyyntö osoitetaan tietosuojavastaavalle.

