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TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679)

Rekisterinpitäjä:
Electric Invest Oy
Pyrästie 10, 80710 Lehmo
Puh. 050 466 6272

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:
Tero Asikainen
Puh. 050 466 6272
tero.asikainen@electricinvest.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhteydenpito asiakkaaseen ja kirjanpitoa varten tarvittavat tiedot.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietojen
sopimukseen.

käsittely

perustuu

rekisteröidyn

antamaan

suostumukseen

sekä

Rekisterin tietosisältö:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollinen y-tunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tarvittaessa tietoja täydennetään julkisilta
internetsivuilta. Mikäli asiakas ei toimita tarvittavia henkilötietojaan, asiakkuuden hoitaminen
on mahdotonta.

Käsittelyssä käytettävät ylläpitojärjestelmät:
SaaS-palveluna toteutetut järjestelmät. Kirjanpidollinen järjestelmä, jossa on myynti- ja
ostoreskontra sekä pilvipalvelu tiedostojen hallintaa varten.
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Henkilötietojen suojauksen periaatteet:
Pilvipalvelu on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Työnjohtajilla on mahdollista
tarkastella pilvipalvelun tietoja.
Myynti- ja ostoreskontra on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja siinä olevia tietoja
pääsevät tarkastelemaan ainoastaan toimitusjohtaja ja kirjanpitäjä.
Molemmissa tietojärjestelmissä varmuuskopiot tallentuvat automaattisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja luovutetaan kirjanpitäjälle.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi:
Automatisoitua päätöksentekoa ja profilointia ei tehdä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika:
Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin palveluita
toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen
säilyttämistä.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa
oikaisemista tai poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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