
 
      

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Saimaan Eristys Oy Keskus   020 795 9330        kotisivut       www.saimaaneristys.fi 
Eteläkatu 16                                                           sähköposti   etunimi.sukunimi@saimaaneristys.fi 
53500 Lappeenranta Y-tunnus 2520736-6 
 

Saimaan Eristys Oy asiakasrekisteriseloste  
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 
 

1. Rekisterinpitäjä  
 

Saimaan Eristys Oy 
Yhteystiedot:  
Eteläkatu 16  
53500 Lappeenranta 
 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  
Saimaan Eristys Oy  
Eteläkatu 16 
53500 Lappeenranta  
020 795 9330  
info@saimaaneristys.fi 
 
Tietosuojavastaava 
Jenni Hukkanen  
Eteläkatu 16 
53500 Lappeenranta  
040 635 2832  
jenni.hukkanen@saimaaneristys.fi 
 

2. Rekisteröidyt  
 

Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten asiakkaidemme ja asiakasorganisaatioiden 
yhteyshenkilöiden henkilötietoja.  
 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  
 
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen asiakkaiden tietojen oikea ja ajantasainen hallinta 
asiakkuuden aikana, asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä reklamaatioiden hallinta. 
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

• peruste sopimuksen täyttämiseksi 

• laki, siltä osin kuin tietojen kerääminen ja rekisteröinti liittyy kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseen 

• rekisterinpitäjän etu siltä osin kuin kerääminen ja rekisteröinti liittyy asiakkuuden jälkitoimiin. 

• asiakassuhteiden hoitamiseen 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  
 
Pääasiallisesti yhtiön asiakkaat ovat yhtiöitä, asiakasyhtiöiden tiedot saattavat kuitenkin sisältää asiakkaiden 
henkilöstön/asiakkaiden henkilötietoja. 
 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  
Yhteystiedot  

• nimi  

http://www.saimaaneristys.fi/
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• osoite  

• sähköposti  

• puhelinnumero  

• y-tunnus 

• tiedot tehdyistä sopimuksista ja kaupoista 

• luottokaupan kyseessä ollessa yksityishenkilöiden henkilötunnus 

• asema organisaatiossa 

• verkkolaskutusosoite, laskutussähköpostiosoite tai laskutusosoite 

Asiakastiedot  

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista  

5. Rekisteröidyn oikeudet  
 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 
Saimaan Eristys Oy  
Eteläkatu 16 
53500 Lappeenranta  
020 795 9330  
info@saimaaneristys.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  
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  
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

http://www.saimaaneristys.fi/
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Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai organisaatioista, joissa he työskentelevät. 
 
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:   

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille. Poikkeuksena laskujen perintään siirtäminen ja tietojen 
siirrot ulkoistetulle kirjanpitoyhteisölle. Luovutamme tietoja konsernin sisällä. Henkilötiedot luovutetaan 
rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin 
palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja 
käsittelijä toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden 
suojana koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  
 
Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin Saimaan Eristys Oy:n ulkopuolelle.   
 
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  

• Azets Insight Oy 

• Media Maestro Oy 

• Tuokko Oy 

7. Käsittelyn kesto  
 

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakas ja sopimukseen perustuvan 
reklamaatio- vastuuajan. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen 
vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä tai kunnes asiakas pyytää tiedon poistamista.  
 
Lakiin perustuvat tietojen rekisteröinnit säilytetään vähintään lain määrittämän vähimmäissäilytysajan.  
Rekisterinpitäjän etuun perustuvat rekisteröinnit säilytetään vähintään niin kauan kuin etu, esimerkiksi 
saatava on olemassa. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan. 

 

8. Henkilötietojen käsittelijät  
 

Rekisterinpitäjä ja yrityksen toimihenkilöt käsittelevät asiakasrekisteriä. Voimme myös ulkoistaa 
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että 
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain 
sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on 
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

 
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

 

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  
 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  
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Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi 
lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 14.5.2018. 
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