
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä on RJ-Elektro Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018. 

  

1. Rekisterinpitäjä 

RJ-Elektro Oy 

Kisällitie 1 

41310 LEPPÄVESI 

(014) 632 226 

myynti@rj-elektro.fi 

  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Jukka Rossi 

0400 345 668 

jukka.rossi@rj-elektro.fi 

  

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakasrekisteri  

  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on 
asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan RJ-Elektro Oy:lle antama toimeksianto, RJ-Elektro 
Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteuttaminen. 

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat: 

• Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. 
• Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito. 
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. 
• Asiakkaiden ja RJ-Elektro Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja 

viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen. 
• Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin 



  

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan perustiedot 

• Nimitiedot / Yritystiedot 
• Y-tunnus 
• Postiosoite, postinumero ja -toimipaikka 
• Laskutusosoite 
• Toimitusosoite 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet 

• Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot 

  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

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

  

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

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. 
Tiedot välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten 
selvittämisessä ja ehkäisyssä. 

.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

RJ-Elektro Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain 
asiaankuuluvilla henkilöillä. 

 

 



9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 
tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten 
ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai 
vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 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 tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää 
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

 


