
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

1. Yleistä  

Asiakkaidemme tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimitamme ehdoton edellytys. Antamiesi tietojen perusteella voimme tarjota 
sinulle yksilöllistä neuvontaa, tuotteita ja palveluja. Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin 
yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten verkkopalveluiden käyttötavat ovat muuttuneet ja miten yritykset tallentavat ja 
hyödyntävät henkilötietoja.  

2. Tietosuojaseloste 

Jetstek Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Olemme tunnistaneet toiminnastamme 
henkilötietoa sisältävät rekisterit ja tehneet niistä erillisen tietosuojaselosteen. 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Tämä on Jetstek Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.             
Laadittu 25.5.2018 Viimeisin muutos 23.2.2019. 
  

1. Rekisterinpitäjä 

Jetstek Oy Koivukaarre 3 79100 Leppävirta ( 1000744-1 ) 
 
  
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Juha Etula, etulajuha@gmail.com, 040-5886500, www.jetstek.fi 
 
  
3. Rekisterin nimi 

Yleinen ohjeistus rekistereille 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin silloin kun siihen on henkilön lupa. 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja käytetään B2B- viestintään, koskien tuoteuutisia, kampanjoita ja tapahtumia.  
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi , asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot,  puhelinnumero, sähköposti, osoite, www-sivustojen osoitteet, 
verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisessa median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut 
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.   
  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median 
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää 
rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n ja ETAN:n ulkopuolelle.  
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatii niihin oikaisua pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa) 
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee kirjallisesti lähettää 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään 
rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt 
kirjallisesti toimitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


