Tietosuojaseloste Suomen Teollisuustyökalut Oy Ab
Suomen Teollisuustyökalut Oy Ab vaalii asiakkaiden ja toimittajien tietosuojaa. Haluamme
varmistaa, että henkilötiedot on päivitetyt, suojassa ja että niitä käsitellään oikein. On tärkeää, että
tunnet olosi turvalliseksi liiketoimintaa harjoittaessasi tai asioidessasi muuten meidän kanssa.
Käsittelemme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja. Käsittelyllä tarkoitamme
henkilötietojen keräämistä, tallentamista, muuttamista ja käyttämistä. Tässä tietosuojaselosteessa
kerromme kuinka käsittelemme henkilötietojasi sekä mitä oikeuksia sinulla on.
Vastuu henkilötiedoista
Suomen Teollisuustyökalut Oy Ab on vastuussa henkilötiedoistasi ja näin ollen vastaa
henkilötietojesi käsittelystä. Keräämämme henkilötiedot tulevat vain meidän omaan käyttöön, ellei
rekisteröinnin yhteydessä toisin ilmoiteta.
Rekisterin suojaus
Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Nämä estävät
luvattoman pääsyn järjestelmiin ja henkilötietoihisi. Työntekijöillämme on pääsy vain työssään
tarvitsemiinsa tietoihin, ja työskentelemme aktiivisesti yksityisyyden ja henkilötietojen
turvallisuuden ylläpitämisen puolesta.
Henkilötietojen keräys ja käyttö
Jotta voimme tarjota palveluitamme, käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tilanteissa ja
seuraaviin tarkoituksiin. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen käyttöön,
jota varten ne on kerätty.
Henkilörekisterin käyttötarkoitus
Jotta voimme tehdä tai vastaanottaa tilauksia, toimittaa tavaroita ja lähettää laskuja, käsittelemme
henkilökohtaisia tietoja nimen, sijainnin, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen muodossa. Jos olet
asiakkaamme joko yksittäisen yrityksen tai yksityishenkilön muodossa, keräämme osoitetietosi sekä
muodostamme sinulle oman asiakasnumeron. Nämä tiedot säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki
sitä vaatii.
Yhteydenpito
Jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä, käsittelemme yhteystietojasi nimien, puhelinnumeroiden ja
sähköpostiosoitteiden muodossa.
Saatamme käyttää kerättyjä tietoja myös markkinointiviestintään, kuitenkin tämä lopetetaan
asiakkaan pyynnöstä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse info@teollisuustyokalut.fi.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin olet asiakkaamme, tai kunnes saamme tiedon, että et
ole enää asiakkaamme.
Tietojen luovutus muille
Kaikki käsittelemämme henkilötiedot tallennetaan IT-palveluntarjoajillemme EU / ETA-alueella.
Emme myy henkilökohtaisia tietojasi kenellekään ja jaamme henkilötietoja muille osapuolille vain
tarjotaksemme palveluita asiakkaillemme. Henkilötietoja saa siten käyttää vain palveluiden
tarjoamiseen asiakkaillemme. Kun jaamme henkilökohtaisia tietojasi toisen osapuolen kanssa,
olemme vastuussa henkilötietojen säädöksien mukaisesta käsittelystä.

Luovutamme henkilötietoja vain lain tai säädösten pakottamina. Saatamme joutua paljastamaan
henkilökohtaisia tietoja petoksiin liittyvien laillisten etujemme suojelemiseksi.
Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet. Näihin oikeuksiin voi vedota
ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi sähköpostitse info@teollisuustyokalut.fi. Pyrimme tietojen
oikeellisuuteen, tämän vuoksi korjaamme, täydennämme ja poistamme tietoja tarpeen mukaan. Ota
meihin yhteyttä välittömästi, jos joku tieto on virheellinen. Jos koet, että olemme käsitelleet tietojasi
väärin, voit ilmoittaa siitä tietoturvavaltuutetulle, joka on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Yhteystiedot löytyvät kohdasta Valvontaviranomainen.
Oikeus rekisteriotteeseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Otteesta
selviää minkälaisia tietoja käsittelemme, käsittelyn tarkoituksia, onko henkilötietoja jaettu jonkun
toisen kanssa ja jos näin on, kenen, mistä lähteestä tietoja on saatu, jos et toimittanut niitä suoraan
meille ja kuinka kauan aiomme tallentaa tietosi.
Oikeus tietojen oikaisuun
Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä. Kun tietoja
korjataan, ilmoitamme muutoksesta myös muille mahdollisille tahoille, joille olemme tietoja
jakaneet.
Oikeus tietojen poistoon
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, esimerkiksi jos niitä ei enää tarvita siihen
tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Emme kuitenkaan voi poistaa sellaisia henkilökohtaisia tietoja,
joita tarvitsemme voidaksemme täyttää asiakkaan tai toimittajan kanssa tehdyt sopimukset tai
noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia. Kun henkilötietoja poistetaan, välitämme tiedon poistamisesta
myös muille mahdollisille tahoille, joille olemme nämä tiedot jakaneet.
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi jos tietojen oikeellisuus tai
lainmukaisuus näin edellyttää.
Valvontaviranomainen
Alla yhteystiedot, jos haluat ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen Tietosuojavaltuutetun toimistoon:
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Postiosoite: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

