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1. Rekisterinpitäjä
Rakennustoimisto Destina Oy
y-tunnus 0838110-0
Mustikkakuja 7
37550 Lempäälä
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Markku Kainulainen
0503369504
markku@destina.fi
Erillistä tietosuojavastaavaa ei ole.
2. Rekisteröidyt
Työntekijät, asiakkaat, laskuttajat, yhteistyökumppanit
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:






Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään työsuhteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen perusteella
Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Rakennustoimisto Destina Oy:n tai sen
yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:


Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, palkkahallinto ja verotus
 Rakennustoimisto Destina Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen,
tuottaminen ja suunnittelu.
 Rakennustoimisto Destina Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen
sekä seuranta.
 Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.
 Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja
raportoinnin tarpeisiin sekä Rakennustoimisto Destina Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
 Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille
tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
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Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Rakennustoimisto Destina Oy:n asiakkaana oleva tai aikaisemmin asiakkaana olleen henkilön
yhteystiedot kuten:







nimi
henkilötunnus
yhteyshenkilö
osoite
sähköposti
puhelinnumero

Asiakastiedot:



tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
asiakashistoria





osapuolten välinen muu yhteydenpito
asiakkaan itsensä antama tieto
Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva
verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin
kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin,
jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.




5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Markku Kainulainen
Mustikkakuja 7
37550 Lempäälä
0503369504
markku@destina.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on
käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
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Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun
syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa
(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että
rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:



asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen aikana lähteestä riippumatta
asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta



Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava
osapuoli.
Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, ja muut tunnetut järjestelmät.
Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Rakennustoimisto Destina Oy:n
yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.
työntekijältä itseltään kirjallisen työsopimuksen kautta





7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan Rakennustoimisto Destina Oy:n markkinointirekisteriin ja
henkilörekisteriin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
Henkilötietoja ei luovuteta Rakennustoimisto Destina Oy:n tai Rakennustoimisto Destina Oy:n lukuun
toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen
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ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten
mukaan.
8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa sekä niin kauan kuin
tuottamuksellinen vastuu on voimassa (10 v).
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin työntekijän työsuhteen tiedot on lain mukaan annettava.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Taloushallinnon tietoja ja henkilötietoja käsittelee Kangasalan Tilitoimisto Oy:n työntekijät, jonka
kanssa olemme tehneet tietosuojasopimukset.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa
(ohjelmistot yms.).
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
12. Rekisteriaineiston suojaus
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä. Manuaalinen aineisto pyritään pääosin poistamaan käytöstä.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
Rakennustoimisto Destina Oy:n työntekijät, ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla
on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Tiedot
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

