Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Päivitetty 21.11.2018

1. Rekisterin nimi
Casaneera Oy:n Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Casaneera Oy
Y-2035278-3
Niemeläntie 5
20780 Kaarina

3. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Saila Ropponen
saila.ropponen@casaneera.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Casaneera Oy:n asiakassuhteiden ylläpito ja palvelujen tuottaminen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääosan rekisterissä olevista henkilötiedoista olemme saaneet asiakkailta itseltään tarjouspyyntöjen ja
sopimusten yhteydessä. Osa tiedoista on kerätty julkisista lähteistä. Saamme henkilötietoja myös
yhteistyökumppaneilta. Näitä tietoja käytetään vain sopimusten ja yhteistyön edellyttämällä tavalla.
Casaneera Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraava tiedot:
 yrityksen nimi
 yrityksen osoite, postinumero ja toimipaikka
 projekteihin liittyvät tiedot
 yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
 henkilön tehtävä yrityksessä
 henkilön puhelinnumero
 henkilön sähköpostiosoite
Alihankkijoiden osalta myös:
 henkilötunnus
 veronumero
Casaneera Oy:n kotisivut ovat lähinnä informatiiviset. Yhteydenottolomaketta sivuilla ei ole. Sivustoon ei ole
liitetty analytiikkaa, joten sivusto ei käytä evästeitä IP-osoitteiden tai selaushistorian tallentamiseen.
6. Rekisterin suojausperiaatteet
Casaneera Oy panostaa henkilötietojen suojaamiseen. Käytössämme on digitaalinen ja manuaalinen
rekisteri. Manuaalinen aineisto on asianmukaisesti suojattu ja sitä säilytetään lukituissa ja valvotuissa
tiloissa. Manuaalista aineistoa käsittelevät Casaneera Oy:n valtuuttamat henkilöt vain heidän tehtäviensä
puitteissa.
Digitaalisen tuotannonohjausjärjestelmän ja verkkolaskutusohjelman käyttöoikeudet on rajattu tietyille
henkilöille heidän tehtäviensä mukaan. Järjestelmien käyttöä valvotaan.

7. Tietojen säilytys
Toimintamme perustuu pitkiin yhteistyösopimuksiin. Säilytämme henkilötietoja sen ajan kuin se on
sopimusten, palvelujen tuottamisen, markkinoinnin, verotuksen, korvaus- ja työlainsäädännön sekä
kirjanpinolain nojalla tarpeen.
Tarkistamme rekisterin aika ajoin. Poistamme vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti. Vanhentuneen
digitaalisen aineiston poistamme kaikista rekistereistä, manuaalisen aineiston tuhoamme paperinsilppurilla.

8. Tietojen luovutus
Luovutamme rekisterissämme olevia tietoja Casaneera-konserniin kuuluville yrityksille projektien
toteuttamista varten. Tietojen luovutus tapahtuu konsernin sisäisten sopimusten mukaan.
Alihankkijat saavat meiltä sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan alihankintaprojektien läpiviemiseen.
Alihankkijat ovat sopimustensa puitteissa sitoutuneet henkilötietoja turvalliseen ja luottamukselliseen
käsittelyyn.

9. Tietojen luovutukset EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Casaneera Oy, samoin kuin ja palveluntarjoajamme, toimii Suomessa. Emme luovuta tai siirrä henkilötietoja
EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Korjausoikeus
Pyrimme pitämään rekisterimme ajan tasalla. Mikäli rekisteröidyn tiedot ovat muuttuneet, korjaamaan ne
rekisteröidyn pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää osoitteeseen saila.ropponen@casaneera.fi
Korjauspyynnön yhteydessä on hyvä mainita aiemmat tiedot ja miltä osin ne ovat muuttuneet.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada kaikki hänestä rekisteriimme tallennetut tiedot tarkastettavaksi. Pyyntö on
tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai
tehtävä kirjallisesti Casaneera Oy:n toimistossa. Luovutamme tiedot 30 päivän kuluessa. Varmistamme
tarkastuspyynnön tehneen henkilöllisyyden ennen tietojen luovutusta. Tietoja voi tarkistaa maksutta kerran
vuodessa.
Rajoitus- ja poisto-oikeus
Mikäli rekisteröity on antanut tietonsa itse, hänellä on oikeus rajoittaa tai kieltää tietojensa käyttöä
markkinointiin, siirtää tiedot toiseen palveluun tai pyytää niiden poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti ja
lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tässäkin tapauksessa
varmistamme, että pyynnön on tehnyt nimenomainen henkilö.
Valitusoikeus
Jos rekisteröity uskoo, että hänen tietojaan käsitellään Henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen
vastaisesti, pyydämme olemaan yhteydessä meihin asian selvittämiskesi. Rekisteröidyllä on myös oikeus
kääntyä Tietosuojavaltuutetun puoleen.

11. Selosteen päivittäminen
Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste korvaa aiemman version. Päivitimme selostetta lainsäädännön
muuttuessa ja mikäli yrityksemme sisäiset käytännöt henkilöntietojen käsittelyn osalta muuttuvat.

