
TIETOSUOJALAUSEKE   Tietosuoja-asetus (2016/679) 

 

 

Tämä tietosuojalauseke sisältää tiedot, kuinka yrityksemme kerää, käsittelee 

ja luovuttaa henkilötietoja. 

 

Rekisterinpitäjät: 

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy, Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere, Y-

tunnus: 0530762-6 puh. 0207 959 959 

Euran Rakennuspalvelu Oy, Lakalaivankatu 7, 33840 Tampere, Y-tunnus: 

0283554-6, puh. 0207 959 959                         

 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraavien, laissa 

määriteltyjen oikeusperusteiden valtuuttamana: 

• Rekisteröidyn kanssa on tehty sopimus 

• Yrityksen lakisääteinen velvoite (esim. tietojen kerääminen verottajaa, 

vakuutusyhtiöitä jne. varten) 

• Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu 

 

Keräämme ja käsittelemme tietoja myös muiden laissa määriteltyjen 

oikeusperusteiden perusteella, seuraavia tarkoituksia varten: 

• Markkinointi 

• Asiakaskirjeet ja tiedotteet 

• Markkinointi omille asiakkaille 

• Analysointi ja tilastointi 

• Riskienhallinta 

• Palvelun toimittaminen ja laskuttaminen 

• Asiakassuhteen kehittäminen ja ylläpito 

• Alihankintasuhteen kehittäminen ja ylläpito 

• Sopimuskumppanisuhteiden kehittäminen ja ylläpito 

• Viranomaisvelvollisuudet 

• Tavaran, tai palvelun toimittajasuhteiden kehittäminen ja ylläpito 

• Henkilökuntasuhteiden ylläpito 



 

Koska teemme yhteistyösopimuksia asiakkaidemme ja toimittajiemme 

kanssa, se edellyttää tietojen keräämistä. Ilman henkilötietojen luovuttamista 

meille, emme mahdollisesti pysty tekemään sopimuksia. 

 

Keräämme henkilötietoja seuraavista ryhmistä: 

• Yrityksemme asiakkaat 

• Palveluidemme käyttäjät 

• Yrityksellemme tavaroita ja palveluita toimittavat tahot 

• Yrityksemme sopimuskumppanit 

• Henkilökuntamme 

• Yrityksemme potentiaaliset asiakkaat 

• Konsernimme muiden yhtiöiden henkilökunta 

 

Keräämiemme henkilötietojen vastaanottajaryhmiä ovat: 

• Yrityksemme ja sen työntekijät 

• Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun 

• Kuljetusyrittäjä, joka kuljettaa tavaran sinulle 

• Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme 

• IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme 

 

Henkilötietojen säilytysajat: 

• Kirjanpidon tositeaineisto, 7 vuotta 

• Muut henkilötiedot lain määrittämän/salliman ajan puitteissa 

• Yhteistyösopimukset niissä määritellyn ajan 

 

Keräämme henkilötietoja seuraavia lähteitä hyväksikäyttäen: 

• Viranomaisten ylläpitämät julkiset rekisterit 

• Sähköiset mediat 

• Asiakkaamme 

• Palveluidemme käyttäjät 

 



Emme siirrä/luovuta henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin. 

Emme myöskään tee mitään automaattisia päätöksiä, profilointeja tms. 

henkilötietojen perusteella. 

 

Rekisteröity voi lähettää kirjallisen pyynnön postiosoitteeseemme 

seuraavissa tapauksissa: 

• Hän pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin 

• Hän pyytää virheellisten henkilötietojensa oikaisemista, rajoittamista tai 

poistamista 

• Hän vastustaa omien tietojensa käsittelyä 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle 

valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki. P. 

029 5666700  E-mail: tietosuoja@om.fi 
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