
Rekisteriseloste/privacy policy

                       
Date: 20.5.2018

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 12.03.2018 Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain 
(523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterinpitäjä TK Engineering Oy, Hovioikeudenpuistikko 13 as 3, 65100 Vaasa, y-tunnus: 1822576-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Maria-Teresa Vuotari, TK Engineering Oy, maria-
teresa.vuotari@tke.fi 06 3576300

3. Rekisterin nimi: TK Engineering Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun 
käyttäjän (asiakas) välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö:
- Nimi (etu- ja sukunimi)
- Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Yritys
- Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon 
yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: TK Engineering Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja 
ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä 
henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka 
tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. 

10. Tarkastusoikeus: Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. 
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena TK Engineering Oy:n sähköpostiin, maria-teresa.vuotari@tke.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, maria-teresa.vuotari@tke.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on 
oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja 
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten.
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Rekisteriseloste/privacy policy

                       
Date: 20.5.2018

Personal Data Protection Report (GDPR) 12.03.2018 This Privacy Statement is also a Privacy Policy under 
Section 10 of the Personal Data Act (523/1999). 

1. Registrar TK Engineering Oy, Hovioikeudenpuistikko 13 as 3, 65100 Vaasa, Business ID: FI18225769

2. Contact person for the register: Maria-Teresa Vuotari, TK Engineering Oy, maria-teresa.vuotari@tke.fi, +358 
6 3576300

3. Register name: TK Engineering Oy's customer register

4. Purpose of processing personal data: The purpose of registration data is to manage and maintain customer 
relations between the service provider and the service user (customer) and to design and develop the 
business's business.

5. Data content of the register:
- Name (first and last name)
- Invoicing and delivery address (street address, postal code, municipality and country)
- Email address
- Phone number
- The company
- Purchase Transactions (Purchased Product, Time and Other Purchase Specifications).

6. Regular sources of information: Information in the register can be obtained from customers themselves 
when the contract is concluded.

7. Provision of regular information: The register information is not regularly disclosed to outsiders.

8. Transfer of data outside the EU or the EEA: TK Engineering Oy does not, in principle, disclose information to 
third parties. Information will not be released outside the EU or EEA.

9. Principles of Registry Protection: Access to rexelite can only be accessed by a personal license granted by the 
controller. Only those persons who need information in order to fulfill their duties can access the customer's 
information.

10. Right of access: As a rule, everyone has the right to check his / her data stored in the personal data register. 
The request must be made in writing to TK Engineering Oy's email, maria-teresa.vuotari@tke.fi.

11. Right to Claim Correction: Everyone has the right to request correction of incorrect information in the 
Register or deletion of data. The request must be made in writing via email, maria-teresa.vuotari@tke.fi.

12. Other rights related to the processing of personal data: According to Section 30 of the Personal Data Act, the
data subject has the right to prohibit the controller from processing his / her personal information about direct 
advertising, distance sales and other direct marketing as well as market and opinion research as well as 
personal identity and genealogy.
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