Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Männistön Tilipalvelu Ky
Unikkotie 13
01300 Vantaa
Y-tunnus 2160084-9
Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Leena Salminen, puh. 040 163 1213, leena.salminen@mannistontilipalvelu.fi
2. Rekisterin nimi
Asiakastieto- ja markkinointirekisteri.
3. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.
4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon,
asiakasyhteydenpitoon ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja
käytetään Männistön Tilipalvelu Ky:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole
kieltänyt suoramarkkinointia. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään
kirjanpitopalveluista kertomiseen.
5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisterissä on mainittuna ensisijaisesti yrityksen tiedot. Asiakasrekisteristä löytyy
myös yrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite.
Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen
hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan
liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja
asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.
Rahanpesulain edellyttämät tiedot asiakkaiden tosiasiallisista edunsaajista,
päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä säilytetään erillään edellä mainituista perustiedoista.
Näitä tietoja luovutetaan vain rahanpesua ja terrorismin rahoittamista valvoville viranomaisille.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. verkkolomakkeilla
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 säännönmukaisesti luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja voidaan
luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille.
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Männistön Tilipalvelu Ky:n palveluntuottajat saattavat ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä
alihankkijoilleen ja kumppaneilleen, jotka sijaitsevat myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä
tapauksissa huolehditaan palveluntuottajan toimesta riittävästä tietoturvasta ja tietojen
käsittelystä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja
säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Paperisessa muodossa olevat rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki henkilötietojen käsittelijät
ovat vaitiolovelvollisia.
9. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.
Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen
soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden
säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai
velvollisuuksien hoitamiseksi.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
pyytää henkilötietojensa oikaisemista, päivittämistä tai poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).
Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
Henkilöllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan lain
edellyttämässä laajuudessa. Henkilöllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Henkilöllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tai sopimus. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjälle. Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon
rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa). Mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista, on
hänellä oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle.

