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1 REKISTERINPITÄJÄ
Piiraisen Viherpalvelu Oy, Y-tunnus 0704518-0, Kirkkoahonkatu 5 A, 87250 Kajaani

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA
ASIOISSA
Jussi Piirainen, 050 408 7085, jussi@piiraisenviherpalvelu.fi

3 REKISTERIN NIMI
Piiraisen Viherpalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA
PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Piiraisen Viherpalvelu Oy:n (jäljempänä
Viherpalvelu) asiakkaan ja Viherpalvelun välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan
antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:


Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.



Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja
Viherpalvelun liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.



Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.



Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.



Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.

5a REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:


Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut
tarpeelliset yhteystiedot.



Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri
asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa.



Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat
lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet ja tyytyväisyystiedot.



Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.



Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva
verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin
kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorel, Firefox), verkkoosoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut
verkkosivulle.



Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.



Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

5b EVÄSTEET
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden
mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Viherpalvelu säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Viherpalvelun
välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen ja kirjanpitolain mukainen tietojensäilytysaika
umpeutuu. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista
Viherpalvelun kanssa.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:


Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä
asiointiin liittyvät tapahtumat.



Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua
tarjoava osapuoli.



Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Viherpalvelun yhteistyökumppaneiden toimittamia
tietoja.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA
TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Osia asiakastiedoista voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille siinä laajuudessa kuin työn
suorittaminen sitä vaatii, (pääsääntöisesti nimi, toimitusosoite ja puhelinnumero tavaroiden
toimittamista varten) kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN
PERIAATTEISTA
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun
työntekijällä. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen
kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10 PROFILOINTI
Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Viherpalvelu voi hyödyntää
tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan tarkastelemalla rekisteröidyn
ostohistoriaa, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen tai ostamisen yhteydessä syntyviä
rekisteröityä koskevia tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa sekä myynnin jälkihoidossa.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA
SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Viherpalvelu kohdistaa rekisteröidyn
henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Viherpalvelun ja rekisteröidyn
välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se
erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Viherpalvelu voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi antaa Viherpalvelulle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja
kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN
LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Viherpalvelun asiakasrekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on
lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä
ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Viherpalvelulle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13
mukaisesti.

13 YHTEYDENOTOT
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Viherpalveluun sähköpostitse tai puhelimitse.
Viherpalvelu voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin
ryhtymistä.

