Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE
1.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Kivira Oy
Y-tunnus: 0774630-7
Kotipaikka: Järvenpää
Postiosoite

Töyrytie 11, 16300 Orimattila
Käyntiosoite

Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö

Nimi

Keijo Rouvinen
Puhelin

09 7742720
3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kivira Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin palveluihin ja
verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
• Asiakkaan valitseminen palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
•Laskutus
•Myynti ja markkinointi
•Tiedotus
•Asiakastuki
•Asiakassuhteen hoito
•Kivira Oy:n sähköinen liiketoiminta

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
•Nimi
•Osoite
•Puhelin
•Sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kivira Oy:n asiakkaista ne tiedot,
jotka käyttäjä itse ilmoittaa kauppa- ja/tai asiakassuhteen
syntyessä tai muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa:
• asiakkaan valitseman jakelun toteuttajalle tai välittäjälle
• asiakaan valitseman palvelun totettamiseksi
• Kivira Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Kivira Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän
suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjän henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten
keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään
vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Manuaalista rekisteriaineistoa ei ole.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin
tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot
tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta
varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 09 7742720 tai postitse kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.
10. Rekisterin ylläpito
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Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

