YHDISTETTY REKISTERI- JA
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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Autotalo Savusalo OY
Osoite

Tulolantie 26 84100 Ylivieska
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Myynti@autotalosavusalo.fi
+35884112300
2
Rekisteriasioi
sta vastaava
henkilö

Nimi ja virka-asema

Matti Koski
Osoite

Tulolantie 26 84100 Ylivieska
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

matti.koski@autotalosavusalo.fi
+358405071200
3
Rekisteriasioit
a hoitava
henkilö (jos
muu kuin
edellä)

Nimi ja virka-asema

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Rekisterin nimi

Autotalo Savusalo Oy:n Asiakasrekisteri

5
Henkilötiet
ojen
käsittelyn
tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään myynnin ja huollon eri vaiheissa erityisesti
asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluiden tarjoamiseen. Lisäksi
henkilötietoja voidaan käyttää Autotalo Savusalo Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden, kuten
maahantuojien, markkinointiin, mainontaan ja etämyyntiin silloin kun siihen on saatu
rekisteröidyn suostumus. Tietoja voidaan käyttää myös Autotalo Savusalo Oy:n liiketoiminnan,
palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste myyntiin liittyen on sopimuksen
laatiminen ja sitä edeltävien toimenpiteiden tekeminen.
Markkinointiin liittyvä käsittely perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

6
Rekisterin
tietosisältö

7
Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten:
• etunimi ja sukunimi
• katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• organisaatio
• toimenkuva
• Henkilötunnus
• mahdollinen Y-tunnus
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:
• asiakkaan pankkitilin numero
• asiakkaan tilaustiedot
•

tavaroiden toimitus- ja laskuttamistiedot

•
•

markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettämisen tiedot
laitteiden ja ohjelmistojen yksilöintitiedot

Asiakkaan tiedot kerätään rekisteriin suoraan asiakkaalta itseltään asiakastapahtuman, kuten
tarjouksen jättämisen, sopimuksen laatimisen tai muun yhteydenoton yhteydessä.
Asiakastietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta, kuten maahantuojilta ja rahoitusyhtiöiltä.
Näissä tapauksissa rekisteröity on antanut suostumuksen kolmannelle osapuolelle, kolmannen
osapuolen markkinointiin.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden
käyttämisen yhteydessä sekä messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä.
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8
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille toimijoille vain silloin kuin käsittelytarkoitus sen
vaatii. Kaupan yhteydessä tiedot luovutetaan vakuutusyhtiölle, rahoitusyhtiölle ja Trafille.
Lisäksi tiedot luovutetaan maahantuojalle, jos rekisteröity antaa siihen suostumuksen. Huollon
osalta huolto- ja kampanjatiedot luovutetaan maahantuojalle ajoneuvon takuun säilymisen
varmistamiseksi.

9
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa sivuston tiedoista saattaa fyysisesti sijaita
EU:n ulkopuolisilla palvelimilla, tietojen siirto perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.
Näissä tapauksissa on varmistettu, että tietoja käsitellään kuten EU:n sisäisessä toiminnassa.

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä
käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu
vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu. Rekisteri on suojattu
asianmukaisin teknisin tietoturvan keinoin, kuten palomuurein ja verkon suojauksin. Lisäksi
tietoihin on pääsy vain sillä Autotalo Savusalo Oy:n henkilöstöllä, joiden tarvitsee käsitellä
tietoja työnkuvansa puolesta. Autotalo Savusalo Oy edellyttää henkilöstöään sitoutumaan
asiakastietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Käytettäessä kolmansia osapuolia,
Autotalo Savusalo Oy velvoittaa sopimuksin käsittelijät noudattamaan samoja periaatteita
tietosuojan toteutumisessa kuin omassa käsittelyssään.

11
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen
oikaisemista tai poistamista. Tarkastus ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisena
rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointiin annettu suostumus. Suostumuksen
peruuttaminen on mahdollista tehdä markkinointisähköpostin linkin kautta tai ottamalla yhteyttä
Autotalo Savusalo Oy:n toimipisteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen
tietojaan on käsitelty tietosuojan vastaisesti. Rekisteröity voi olla epäselvissä tilanteissa ensin
yhteydessä kohdan 2 yhteyshenkilöön.

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus korjauttaa virheellinen tieto.

13
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain (HetiL 523/1999) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään
koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§)
antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo
kohdassa 5).

