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Rekisterin nimi
Industless Oy:n asiakas, -sopimus-, laskutus- ja laitehallintarekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen, tilausten, ylläpidon ja
toimitusten täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella
yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn yhteistyön
mahdollistamiseksi. Lisäksi laskutukseen liittyviä tietoja säilytetään niin kauan, kunnes kirjanpidollinen laki
tietojen säilyttämisestä ja arkistoinnista on täyttynyt.
Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyviin tapahtumiin
tarvittavia henkilötietoja, rekisteröidyn etu- ja sukunimi, työpaikan sähköposti, työpaikan puhelinnumero,
työpaikan osoite.
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty teknisin-, sekä muiden
turvatoimien avulla. Laitteet ja tietokannat joilla rekisteriä käsitellään, on suojattu salasanoin sekä
hyökkäyksienesto-ohjelmin.
Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä
estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi
ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen
tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa
kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on
kirjattu virheellisesti rekisteriin
• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle
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