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Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Pasi Jaakonaho
Tammukkatie 2
99870 Inari, FINLAND
+358 (0)40 749 4782
pasi@jaakonahoartsandesign.com

 

Rekisterin nimi:
Jaakonaho Arts & Design asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten: 

• tilaustöistä ja tilauksista neuvotteleminen
• tuotteiden lähettäminen asiakkaille

 

Rekisterin tietosisältö:
Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja asiakkaalta: 

• etu- ja sukunimi
• osoitetiedot
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen 
ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen 
perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.
 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja 
säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.
 
 



Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta 
palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja 
satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo 
vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

 
Tarkastusoikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 
talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä 
mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

 
Tietojen päivittäminen
Asiakas voi ottaa yhteyttä asiakasrekisterin yhteyshenkilöön tietojensa päivittämiseksi.

 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta 

koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen päiväys
30.12.2019
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