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Registri andmed
1. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA
Aurajoki kontsern (Aurajoki Oy, Proxocon Oy ning Aurajoki Pirkkala Oy)
KONTAKTANDMED
Takalistontie 79
21380 Aura
KONTAKTANDMED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIST PUUDUTAVATES KÜSIMUSTES
Aurajoki kontsern (Aurajoki Oy, Proxocon Oy ning Aurajoki Pirkkala Oy)
Takalistontie 79
21380 Aura
tel 0201 746 554
info@aurajoki.fi
ANDMEKAITSEAMETNIKU KONTAKTANDMED
Sami Kuusisto
Aurajoki Oy
Takalistontie 79
21380 Aura
tel 0201 746 409
sami.kuusisto@aurajoki.fi

2. ANDMESUBJEKTID
•
•

Olemas olevad ja potentsiaalsed kliendid
Uudiskirja tellijad

3. ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KLIENDIREGISTRI KASUTAMISE EESMÄRGID
Isikuandmeid töödeldakse ainult järgmistel eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel:
•
•
•
•

Kliendisuhete haldamine
Teenustest teavitamine
Klienditeeninduse ja tegevuse osutamine ja arendamine
Uudiskirja saatmine
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4. KLIENDIREGISTRISSE SALVESTATAVAD ISIKUANDMED
Kliendiregister sisaldab järgmisi andmeid:
ETTEVÕTTE ANDMED
•
•
•
•

Ettevõtte nimi
Ettevõtte äriregistri kood
Vastuvõtu-, arveldus-, postiaadress
Telefoninumber

ISIKUANDMED
•
•
•
•

Nimi
Vastuvõtu- , arveldusaadress
Telefoninumber
E-posti aadress

KLIENDIANDMED
•
•
•

Andmed ostetud toodete ja teenuste kohta
Andmed hinnapäringute kohta
Andmed muude kontakteerumiste kohta

5. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Andmesubjektidel õigused, mille rakendamist puudutavad taotlused tuleb esitada aadressil: info@aurajoki.fi
ÕIGUS TUTVUDA ENDA ANDMETEGA
Andmesubjektil on õigus kontrollida meie poolt salvestatud enda isikuandmeid
ÕIGUS ANDMETE PARANDAMISELE
Andmesubjekt võib taotleda teda puudutavate ebaõigete või puudulike andmete parandamist.
ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID
Andmesubjekt võib esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, kui ta tunneb, et tema
isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
ÕIGUS ANDMETE KUSTUTAMISELE
Andmesubjektil on õigus taotleda andmete kustutamist, kui andmete töötlemine ei ole enam vajalik. Otsustame
kustutamise taotluse alusel kas andmed eemaldada või jätta need andmesubjektile teatatud mõjuval põhjusel
eemaldamata.
Pöörake tähelepanu asjaolule, et isikuandmete töötlejal võib olla seadusest tulenev või muu õigus jätta taotluses
esitatud andmed kustutamata. Vastavalt Raamatupidamisseadusele (ptk 2 § 10) on isikuandmete töötleja on
kohustatud säilitama raamatupidamise dokumente etteantud tähtaja jooksul (10 aastat). Seetõttu ei ole võimalik
raamatupidamisega seotud andmeid enne etteantud tähtaega eemaldada.
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ÕIGUS ESITADA OTSUSE KOHTA KAEBUS JÄRELEVALVEAMETNIKULE
Andmesubjekt võib taotleda vaidlusaluste andmete töötlemise piiramist kuni hetkeni, mil vaidlus saab lahendatud.
ÕIGUS ESITADA KAEBUS
Andmesubjektil on õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele, kui ta tunneb, et me rikume tema
isikuandmeid töödeldes kehtivat isikuandmete kaitse seadusandlust.
Andmekaitse järelevalve asutusele kontaktandmed: https://tietosuoja.fi/en/contact-information

6. ISIKUANDMETE ALLIKAD
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
•
•
•
•

Kliendi enda käest kliendisuhte tekkides
Kliendi enda käest internetis täidetavate vormide kaudu
Kliendi kodulehelt
Ettevõtte- ja ühingute infosüsteemist (YTJ)

7. ISIKUANDMETE EDASTAMINE
Väljaspool Aurajoki kontserni toimuva turundusetegevuse eesmärgil isikuandmeid reeglina ei avaldata.

8. TÖÖTLEMISE KESTUS
•
•

Isikuandmeid töödeldakse reeglina seni, kuni kliendisuhe kehtib ja meil on selleks seadusest tulenev õigus.
Uudiskirja registrist on andmesubjektil endal võimalik end eemaldada, tehes seda igas saadetavas uudiskirjas
oleva lingi kaudu.

9. ISIKUANDMETE VOLITATUD TÖÖTLEJAD
Isikuandmete töötlemise õigus on vastutaval töötlejal ja tema poolt määratud volitatud töötlejatel. Vajadusel võime
osta isikuandmete töötlemise teenuse osaliselt ka sisse, tagades isikuandmete töötlemise asjakohasuse ja vastavuse
kehtivale isikuandmete kaitse seadusandlusele eraldi sõlmitavate vastavate lepingutega.

10. ISIKUANDMETE EDASTAMINE RIIKI, MIS EI OLE EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIK
Isikuandmeid ei edastata riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud
riik.

11. AUTOMAATSED ÜKSIKOTSUSED JA PROFIILIANALÜÜS
Me ei kasuta andmeid ei automaatsete üksikotsuste ega profiilianalüüsi tegemiseks.
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12. ISIKUANDMETE KAITSMISE PÕHIMÕTTED
Isikuandmete turvaline töötlemine on meie jaoks oluline. Isikuandmete kaitsmise tagamiseks kasutame järgmisi
ettevaatusabinõusid.
•
•
•
•
•
•

Ligipääs meie süsteemidele toimub kasutajatunnuse ja salasõna alusel.
Meie ettevõtte arvutivõrk on kaitstud tulemüüride ja pahavara ning viirustõrjetarkvaradega.
Süsteemidesse salvestatud kliendiregistrites olevatele andmetele on ligipääs ja nende kasutamise õigus ainult
valitud ja vastutava töötleja poolt eelnevalt kindlaks määratud töötajatel.
Kliendiregistrite kasutamine on kaitstud kasutajapõhiste tunnuste, salasõnade ning kasutusõigustega.
Kliendiregistrid paiknevad meie koostööpartneri üliturvatud serverikeskuses.
Teeme oma kliendiregistritest regulaarselt varukoopiaid.
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