TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.
Laatimispäivämäärä 26.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy
Aittakarinkatu 12
26100 RAUMA
p:050-555 8448

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Risto Reivolahti, toimitusjohtaja, p:+358443554046

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
Henkilökunnan palkanlaskenta
Henkilökunnan työsopimukset
Henkilökunnan koulutusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on, että asiakkaiden yhteystiedot kerätään taloushallintoohjelmistoon laskutusta ja työn suorittamista varten.
Henkilökunnan henkilötiedot kerätään taloushallinto-ohjelmistoon palkanmaksua varten ja
työsopimukset sopimusteknisistä syistä. Koulutusrekisteri, jotta henkilökunnan määräysten mukaiset
koulutukset pysyvät ajan tasalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaista vain välttämättömät yhteystiedot, jotka ovat nimi, postiosoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä sähköinen laskutusosoite, niillä kenellä sellainen on.
Henkilökunnan palkanlaskenta- ja työsopimusrekisterit sisältävät kaikkien nimet, yhteystiedot ja
sosiaaliturvatunnukset.
Koulutusrekisteri sisältää käydyt koulutukset ja koulutettujen nimet

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot asiakasrekisterissä arkistoidaan pysyvästi tai kunnes kyseinen asiakas haluaa omat
tietonsa poistettavaksi. Henkilökunnan tiedot arkistoidaan pysyvästi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröitävät asiakkaiden sekä henkilökunnan tiedot tulevat pääosin heiltä itseltään tai heidän
edustajaltaan, kuten esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijältä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. RST Oy ei luovuta tietoja muille
kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot
suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan
mukaisesti.
Rekisterin käyttö on ohjeistettu.
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan, että henkilökohtaisten
käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.
Rekisterin käyttöoikeus on rekisterin pitäjillä.
Rekisterin ylläpito-oikeudet on rekisterin pitäjillä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito kuuluu.

10. Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran
vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja
omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava
rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.

