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Rekisterin nimi

Sopimusrekisteri

Oikeusperuste ja
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus. Onko tietojen
antaminen lakisääteinen tai
sopimukseen perustuva
vaatimus

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakas- ja muiden sidosryhmien
sopimusten ylläpitäminen, hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä
asiakassuhteen hoitaminen.
Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin
tarkoitukseen ja henkilökohtai-semman kohdennetun sisällön tuottamiseen.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä
rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi
mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille
tahoille. Yritys saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen
yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää
yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja
käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten
rajapintojen kautta.
Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste

Yrityksen toiminnan mahdollistaminen.

Kyseessä olevat
henkilötietoryhmät

-

Vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä ulkoituskumppanit soveltuvin osin
(taloushallinto, tietohallinto, perintä jne.).

Suostumus

Rekisterin tietosisältö

Sopimusrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-

Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilön etu- ja sukunimi
Edustamansa yhteisö
Y-Tunnus
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilatut palvelut
Muita yhteisesti sovittuja liiketoiminnallisia asioita

Puhelin ja muut sähköiset viestintävälineet.
Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun
käyttämiseen tai tuottamiseen.
Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada
tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista
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digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki),
evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia.
Sopimusrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi
käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai
luottopäätöksen tueksi.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden
käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä
asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot
hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
perintätoimet estä tietojen poistamista.
Henkilötietojen
säilyttämisaika

Sopimusrekisterin tietoja säilytetään 10 vuotta sopimuksen päättymisestä
lukien.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä
ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai
luottopäätöksen tueksi.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden
käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä
asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei
lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen
tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi
tarpeellista.

Rekisterin suojauksen
periaatteet A: Manuaalinen
aineisto

Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti
käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn
jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä,
salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä
manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan
henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä
ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin suojauksen
periaatteet B: ATK:lla
käsiteltävät toiminnot

Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on oikeus käyttää sopimusrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja.
Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia
yhteydenottoja järjestelmään.
Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan
henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä
ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Evästeet

-

Automaattinen käsittely ja
profilointi

-

Tarkastusoikeus, eli oikeus
saada pääsy
henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin
yhteyshenkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Grediin.
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Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Gredillä ei ole velvollisuutta suunnitella ja toteuttaa keskenään
yhteensopivia järjestelmiä.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai
täydennettävä.
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä
yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai
jolle tiedot on luovutettu.
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.
Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyä näissä tilanteissa:
‒ Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jolloin rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden
paikkansapitävyyden.
‒ Käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen si-jaan niiden käytön rajoittamista.
‒ Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
‒ Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin
suoramarkkinointitarkoituk-seen, ja odotetaan sen todentamista,
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut.
Pyyntöön reagoidaan ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanot-tamisesta. Tietojenkäsittelyn rajoittamisen
aikana henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain
‒ rekisteröidyn suostumuksella
‒ oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
‒ toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi
tai
‒ tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
Käsittelyä voidaan rajoittaa esimerkiksi siirtämällä valitut tiedot toiseen
käsittelyjärjestelmään, estämällä käyttäjien pääsy tietoihin tai poistamalla
julkaistut tiedot verkkosivustolta.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kuin käsittelyä
koskeva rajoitus poistetaan.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen
anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.
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