REKISTERI‐ JA TIETOSUOJASELOSTE
Tällä rekisteri‐ ja tietosuojaselosteella annamme sinulle EU:n yleisen tietosuoja‐asetuksen edellyttämiä tie‐
toja.
1. Rekisterin pitäjä
LTR‐Rakennus Oy
Torikatu 22 A
90100 OULU
Y‐tunnus: 0530549‐5
Puhelin: 0207 630 620
2. Yhteyshenkilö
Tietosuojayhteyshenkilö
Maarit Niemelä
Ota yhteyttä rekisteriin liittyvissä kysymyksissä maarit.niemela@ltr.fi
3. Rekisterin nimi
Asiakas‐ ja toimittajarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Asiakas‐ ja toimittajarekisterin tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen asia‐
kas/toimittajasuhteen hoitamiseen sekä lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvolli‐
suuksien täyttämiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaan ja toimittajan tietoja: organisaatio, laskutus‐
osoite, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi, asiakas/toimittajasuhteeseen liittyvät muut tie‐
dot, tilaustiedot, puhelinnumero, osoite ja y‐tunnus.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn itsensä ilmoittamien tietojen lisäksi LTR‐Rakennus Oy hankkii, verotukseen ja ni‐
menkirjoitusoikeuteen liittyviä tietoja julkisista rekistereistä kuten väestö‐, kauppa‐, yhdistys‐
ja säätiörekistereistä.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti vain Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen
alueella eikä tietoja pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen
Työntekijöillämme, on sallittaessa pääsy tietoihisi. Jokaisella työntekijällä on oma käyttäjätun‐
nus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin. Työntekijöitä sitoo salassapitovelvolli‐
suus.
Henkilötietoja käsitellään ulkopuolisen kumppanin palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa. Tie‐
dot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Ulkopuolisten
palveluntarjoajien kanssa tehdään kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen luotta‐
muksellista käsittelyä ja suojaamista.
Käsittelemme henkilötietojasi turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla.
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessa mainittuihin
käyttötarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa.
Rekisterin suojauksessa käytetään muun muassa seuraavia keinoja:







laitteistojen ja tiedostojen suojaus
kulunvalvonta
käyttäjien tunnistus
käyttövaltuudet
käyttötapahtumien rekisteröinti
käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suo‐
jattuja. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja mahdollinen manuaalinen aineisto sijaitsee luki‐
tuissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä si‐
too vaitiolovelvollisuus.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Ota meihin yhteyttä kaikissa hen‐
kilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä ti‐
lanteissa.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, käsitelläänkö hänen tietojaan LTR‐
Rakennus Oy:ssä ja jos, niin mitä tietoa rekisteriin on tallennettu, vaatia mahdollisen virheelli‐
sen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetä pyyntö kirjal‐
lisesti ja liitä siihen kopio kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta todistaaksesi henkilöllisyytesi
ja oikeutesi kysyä tietoja. Vastaamme kyselyysi EU:n tietosuoja‐asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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Valitusoikeus
Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua kos‐
kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden
kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojaval‐
tuutettu.
10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden päivittää tätä tie‐
tosuojaselostetta. Myös muutokset sovellettavassa lainsäädännössä tai sen tulkinnassa voivat
muuttua ja aiheuttaa tarpeen päivittää rekisteri‐ ja tietosuojaselostettamme.
11. Toimenpiteet tietovuodon sattuessa
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviran‐
omaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme asiasta mm. sähköpostitse sekä palvelun
kautta.
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