Yksityisyyskäytäntö
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain
523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä
Savon kaivu ja rakennuspalvelu
Y-tunnus: 2715399-8

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Tietosuojavastaavan nimi: Toni Hämäläinen
Puhelin: +358 40 961 5346
Sähköposti: savonkaivujarakennus@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden
ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin, sekä palveluiden
tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
Lisäksi Savon kaivu ja rakennuspalvelu ylläpitää sähköpostilistaa, jolla välitetään tietoa
Savon kaivu ja rakennuspalvelu:n toiminta-alaan liittyvistä tarjouksista ja kampanjoista.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on itse antanut.
⦁ etu- ja sukunimi (pakollinen tieto)
⦁ sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
⦁ osoite ja kaupunki (vapaaehtoinen tieto)
⦁ miten löysi sivuston (vapaaehtoinen tieto)
⦁ haluaako tietoa tarjouksista (vapaaehtoinen tieto)
Sähköpostilistaan tallennetaan vain sähköpostiosoite.
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5. Tietojen säilytysaika
Sähköiseen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun henkilö
itse lähettää ilmoituksen tietojen poistamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Yleinen sähköpostilista
sisältää vain henkilön itsensä antaman sähköpostiosoitteen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa
internet sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon
poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Rekisterin käyttöoikeus on Savon kaivu ja rakennuspalvelu:n hallituksen nimeämällä
jäsenvastaavalla. Tällä henkilöllä on salassapitovelvollisuus. Rekisterin tiedot säilytetään
tietoturvallisesti.

10. Automaattinen päätöksenteko
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Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin
ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö
osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
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