REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivämäärä: 13.11.2012
1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Geisir Oy
Mäntsäläntie 27, 15610 Lahti
0509131952
Unto Rönkkönen
0509131952

2. Yhteyshenkilö
Unto Rönkkönen
unto@geisir.fi

3. Rekisterin nimi
Geisir Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan
antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun,
kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan
suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin
mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut
vastaavat toimenpiteet.
Geisir Oy käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai
operatiivisessa toteuttamisessa Geisir Oy:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla
tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön perustiedot kuten:
- nimi
- tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten
- erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-,
tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.
- eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja
asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-,
tunniste- ja tekniset tiedot mm. evästeet ja muut tarvittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohta) ja hänen asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään Geisir Oy:n eri
palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käyttöön, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä

tapahtumista mukaan lukien myös kolmannen osapuolen tunnistamis- ja
varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.
Geisir Oy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen
poistamisesta rekisteristä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-,
päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Geisir Oy voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäy-tösten
selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulko-puolelle.
Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää Geisir Oy:n
markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai
asiallinen yhteys on päättynyt.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti hyökkäyksiltä ja tietomurroilta.
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Geisir Oy:n työntekijöillä työtehtävien
puolesta.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on
rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla
kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:
Geisir Oy, Mäntsäläntie 27, 15610 Lahti
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys
rekisterinpitäjään.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi itse hallinnoida omia tietojaan. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai
täydentää rekisterissä olevan tiedot rekisteröidyn pyynnöstä.

