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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.5.2018

Nimi

Paxot Oy (1991559-3)
Osoite

Jukolankatu 18 C, 80160 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 10 567 2690, info@paxot.fi
Nimi
2
Outi Räsänen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Jukolankatu 18 C, 80160 Joensuu
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 10 567 2691, outi.rasanen@paxot.fi

3
Paxot Oy:n asiakastietorekisteri
Rekisterin
nimi
4
Yrityksen liiketoimintaan liittyvään yhteydenpitoon liittyvä rekisteri, jonka tiedoilla pidetään yhteyttä
Henkilötieto- asiakkaisiin ja liikekumppaneihin.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista ja liikekumppaneista:
- nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinumero
- organisaation tiedot
- laskutustiedot

6
Rekisteri koostetaan Paxot Oy:n käyttämästä sähköpostiohjelmistosta, teletiedoista ja
Säännönmu- laskutusjärjestelmästä.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisterin pitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja
Tietojen
muuta tarkoitusta varten.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä syntyy manuaalista tietoa laskutusohjelmistosta.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietorekisteri (sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja organisaatiotiedot) säilytetään
sähköpostijärjestelmän Elisa Oy:n ja Nebula Oy:n palvelimilla ja palvelimet, jolla rekisterit sijaitsevat,
on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Laskutustiedot säilytetään
Accountor Finago Oy:n palvelimella, jolla rekisteri sijaitsee. Ne on suojattu palomuurilla ja muilla
teknisillä toimenpiteillä. Rekistereissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on
käyttäjätunnus ja salasana.

10
Tarkastusoikeus

A. Oikeus saada pääsy tietoihin EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada
pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin
yhteyshenkilölle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan

11
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä
Oikeus vaatia on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö
tiedon
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

ikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada
rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on
oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

