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Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Hakalan Verhoomo Oy
0155300-2
Aunankorvenkatu 8
33840
TAMPERE
010 3214 790
myynti@lectica.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi:
Sanna Rautaharkko
Puhelinnumero:
050 4533 509
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@lectica.fi

Rekisterin nimi
Hakalan Verhoomo Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä tai tämän valtuuttama yhteistyöosapuoli käyttää asiakkaan tai mahdollisen
asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin
- Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen
- Maksusuoritusten valvontaan ja perintään
- Markkinointiin ja myyntiin
- Liiketoiminnan kehittämiseen

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tietoja rekisterissä: Nimi, henkilö- tai yritystunnus, asiakasnumero, yhteystiedot
(mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite), ammatti/titteli, laskutustiedot, tilausten tiedot.
Muita tietoja rekisterissä: asiakaspalautteet, markkinointiluvan hyväksyntä/kielto.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tarjouskyselyt, tilaukset, sopimukset, messut, asiakastapahtumat, muut yhteydenotot ja
rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä
sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Hakalan Verhoomo Oy:n yhteisille
yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai
ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
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Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti
parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja.
Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä verkkosivujemme käytön analysointiin, toiminnan
kehittämiseen ja mainosten uudelleen kohdentamiseen. Kävijätiedot on anonymisoitu, joten
käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se,
että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme
palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla ja
muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Manuaalisessa muodossa olevat tiedot säilytetään
yrityksen valvotuissa tiloissa. Tietojen käyttöoikeus on vain yrityksen työntekijöillä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

