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Porin	  Kylmäasennus	  	  Oy:n	  2etosuojaseloste	  

EU:n	  &etosuoja-‐asetuksen	  mukainen	  &etosuojaseloste.	  

1. Rekisterinpitäjä	  
Porin	  Kylmäasennus	  Oy	  
Y-‐tunnus:   0655405-‐5  
Osoite:     Preiviikin5e  442      28660  Pori  
Puhelin:     0400654222  
Sähköpos5:   jari.maaBa@porinkylmaasennus.fi  

2. Rekisteriasioita	  hoitava	  henkilö	  
Nimi:     Jari  MääBä     
Osoite:     Preiviikin5e  442      28660  Pori  

3. Rekisterien	  nimet	  	  
Porin  Kylmäasennus  Oy:n  

• Työntekijärekisteri  
• Asiakasrekisteri  
• Kulunvalvontarekisteri  

4. Henkilö2etojen	  käyAötarkoitus	  
Henkilö5etoja  käsitellään  lain,  sopimuksen  tai  viranomaisen  määräyksen  määriBelemien  velvollisuuksien  
täyBämiseksi.  

Työntekijärekisteri:  Työsopimuksen  allekirjoiBaneiden  henkilöiden  henkilö5etoja  käsitellään  työnantajan  
työsopimuksella  määriteByjen  velvoiBeiden  hoitamiseksi.  KäsiBely  perustuu  työsopimuslakiin  (2001/55,  erit.  2.  
luku).  

Asiakasrekisteri:  Henkilö5etoja  käsitellään  asiakkuuden  ja  muuhun  asialliseen  yhteyteen  liiByvän  suhteen  
hoitamiseen  ja  analysoin5in,  palveluiden  tuoBamiseen,  liiketoiminnan  kehiBämiseen  ja  suunniBelemiseen  sekä  
markkinoin5in,  etämyyn5in,  mielipide-‐  ja  markkinatutkimuksiin  ja  asiakasvies5ntään,  joita  voidaan  toteuBaa  myös  
sähköises5  ja  kohdenneBuna.  

Kulunvalvontarekisteri:  Velvollisuus  antaa  työntekijä5edot  syntyy,  kun  kyse  on  rakentamisesta  yhteisellä  
rakennustyömaalla.  Sekä  rakentaminen  eBä  yhteinen  rakennustyömaa  ovat  rakennustyön  turvallisuudesta  
annetun  val5oneuvoston  asetuksen  (205/2009)  tarkoiBamia  käsiBeitä.  Tiedot  annetaan  pääsääntöises5  
kaikista  yhteisellä  rakennustyömaalla  työskentelevistä  työntekijöistä.  

Lisäksi  verotusmeneBelylain  (1558/1995)  15  b  §:ssä  säädetään  päätoteuBajan  5edonantovelvollisuuksista  
ja  muiden  työmaalla  toimivien  yritysten  velvollisuudesta  antaa  päätoteuBajalle  5etoja.  

Tarkempi  ohjeistus  5edonantovelvollisuudesta  löytyy  verohallinnon  diaarinumerolla  A83/200/2017  (erit.  
kappale  3).  

Preiviikin2e	  442	   Jari	  MääAä	  0400	  654	  222	   FI03	  5703	  8820	  0236	  30	  
28660	  Pori	   jari.maaAa@porinkylmaasennus.fi	   OKOYFIHH	  
	   Tommi	  Haapaniemi	  050	  303	  3247	   FI	  	  0655405-‐5	  
www.porinkylmaaasennus.fi	   tommi.haapaniemi@porinkylmaasennus.fi	  

mailto:jari.maatta@porinkylmaasennus.fi
mailto:tommi.haapaniemi@porinkylmaasennus.fi


!  27.4.2018   

5. Rekisterien	  2etosisältö	  

Asiakasrekisterissä  voidaan  käsitellä  kaikista  rekisteröidyistä  seuraavia  5etoja:  
• etu-‐  ja  sukunimi  
• yhteys5edot  (pos5osoite,  puhelinnumero,  sähköpos5osoite)  
• asiakkuuden  ja/tai  asiallisen  yhteyden  alkamis-‐  ja  pääBymisajankohta  sekä  -‐tapa  
• suoramarkkinoin5luvat  ja  -‐kiellot  
• Y-‐tunnus  (yritykset)  tai  henkilötunnus  
• sähköisten  palveluiden  ja  sisältöjen  hyödyntämistä  koskevat  5edot  (esim.  uu5skirjeiden  5laaminen)    
• markkinoin5in  ja  myynninedistämiseen  liiByvät  5edot,  kuten  rekisteröityyn  kohdistetut  

markkinoin5toimenpiteet  ja  niihin  osallistuminen    

Asiakasrekisterissä  voidaan  käsitellä  tuoBeen  ja/tai  palvelun  ostaneista  yllä  lueteltujen  lisäksi  seuraavia  
5etoja:  

• asiakasnumero  
• y-‐tunnus  tai  henkilötunnus  
• laskutus-‐  ja  perintä5edot  
• yhteyshenkilöt  (nimi,  puhelin,  sähköpos5)  
• asiakkuuden  ja  muun  asiallisen  yhteyden  hoitamiseen  ja  yhteydenpitoon  sekä  luokiBeluun  liiByvät  5edot  

(esim.  tuoBeiden  ja  palveluiden  osto-‐  ja  peruutus5edot,  toimitus5edot,  palauBeet,  reklamaa5ot  sekä  
asiakaspalvelutapahtumien  tal5oinnit,  kuten  puhelut,  sähköpos5t  sekä  tukivies5t)  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6. Säännönmukaiset	  2etolähteet	  
Työntekijärekisteri:	  
Rekisteröityä  koskevia  henkilö5etoja  kerätään  rekisteröidyltä  itseltään.  

Asiakasrekisteri:	  
Rekisteröityä  koskevia  henkilö5etoja  kerätään  rekisteröidyltä  itseltään,  erilaisista  palveluista,  joita  rekisteröity  käyBää  
sekä  erilaisten  markkinoin5toimenpiteiden  kuten  markkinoin5arpajaisten  ja  –  kilpailujen  ja  tapahtumien  yhteydessä.  

Henkilö5etoja  voidaan  kerätä  ja  päiviBää  lisäksi  yhteistyökumppanien  rekistereistä  sekä  henkilö5etoja  koskevia  
palveluja  tarjoavilta  viranomaisilta  ja  yrityksiltä.  

Kulunvalvontarekisteri:	  
Rekisteröityä  koskevia  henkilö5etoja  kerätään  rekisteröidyltä  itseltään  kulunvalvontasovelluksen  tai  muun  
päätoteuBajan  määriBelemän  tavan  mukaises5.  

7. Tietojen	  säännönmukaiset	  luovutukset	  
Tietoja  voidaan  luovuBaa  toimivaltaisten  viranomaisten  tai  muiden  tahojen  esiBämien  vaa5musten  edellyBämällä,  
voimassaolevaan  lainsäädäntöön  perustuvalla,  tavalla.  

Tietoja  voidaan  luovuBaa  yritysjärjestelyiden  yhteydessä  ostajille,  mikäli  Porin  Kylmäasennus  Oy  myy  tai  muutoin  
järjestelee  liiketoimintaansa.  

Tietoja  voidaan  siirtää  rekisterinpitäjän  valikoimille  yhteistyökumppaneille,  jotka  käsiBelevät  5etoja  rekisterinpitäjän  
lukuun,  osapuolten  välisen  yhteistyösopimuksen  perusteella.  Tällöin  5etojen  käsiBelijällä  ei  ole  oikeuBa  käsitellä  
siirreByjä  5etoja  omaan  lukuunsa,  omissa  henkilörekistereissään.  

8. Tietojen	  siirto	  EU:n	  tai	  ETA:n	  ulkopuolelle	  
Tietoja  ei  siirretä  Euroopan  unionin  jäsenval5oiden  alueen  tai  Euroopan  talousalueen  ulkopuolelle,  ellei  se  ole  edellä  
henkilö5etojen  käsiBelyn  tarkoituksien  tai  5etojen  käsiBelyn  teknisen  toteuBamisen  kannalta  tarpeellista,  jolloin  
5etojen  siirrossa  noudatetaan  5etosuoja-‐asetuksen  vaa5muksia.  

9. Rekisterin	  suojaus	  
A	  Manuaalinen	  aineisto	  
Henkilö5edot  suojataan  asiaBomalta  pääsyltä  ja  laiBomalta  käsiBelyltä  (esim.  häviBäminen,  muuBaminen  tai  
luovuBaminen).  Jokainen  käsiBelijä  voi  käsitellä  vain  niitä  henkilö5etoja,  joita  hän  tarvitsee  työtehtävissään.    

Asiakirjat  säilytetään  ulkopuolisilta  suojaBuina  lukitussa  5lassa.  Asiakirjat  tulostetaan  vain  tarviBaessa  ja  
paperitulosteet  tuhotaan  käytön  jälkeen.  

B	  AutomaaWses2	  käsiteltävät	  2edot	  
Sähköises5  käsiteltävät  rekisterin  sisältämät  5edot  ovat  palomuurein,  salasanoin  ja  muiden  5etoturvan  toimialalla  
yleises5  hyväksyBävin  teknisin  keinoin  suojaBuja.  

Ainoastaan  yksilöidyillä  rekisterinpitäjän  ja  sen  toimeksiannosta  ja  lukuun  toimivien  yritysten  työntekijöillä  on  pääsy  
rekisterin  sisältämiin  5etoihin  rekisterinpitäjän  myöntämällä  käyBöoikeudella.  

10. Rekisteröidyn	  oikeuksien	  toteuAaminen	  
Rekisteröidyllä  on  henkilö5etolain  mukainen  oikeus  tarkastaa,  mitä  häntä  koskevia  5etoja  rekisteriin  on  talleteBu.  
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Rekisteröidyn  pyynnöstä  henkilö5etoihin  tehdään  tarpeelliset  oikaisut  ja  täydennykset  tai  käsiBelyn  tarkoituksen  
kannalta  virheelliset,  tarpeeBomat,  puuBeelliset  tai  vanhentuneet  5edot  poistetaan.    

Tietojen  tarkastus  ja  päivitys  tapahtuu  oBamalla  yhteys  Porin  Kylmäasennus  Oy:n  rekisteriasioita  hoitavaan  
henkilöön.  

11. Tietosuojailmoituksen	  muuAaminen	  
Porin  Kylmäasennus  Oy  pidäBää  oikeuden  muuBaa  tätä  5etosuojaselosteBa  ilmoiBamalla  siitä  sivustollaan.  
Muutokset  voivat  perustua  myös  lainsäädännön  muuBumiseen.  

Kehotamme  lukemaan  ilmoituksen  säännöllises5.    

Tämä  5etosuojaseloste  on  viimeksi  päiviteBy  27.4.2018.  
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