SELOSTE SIDOSRYHMIEN YHTEYSHENKILÖIDEN
HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ
Framecomp Oy suhtautuu vakavasti sidosryhmiensä yhteyshenkilöiden yksityisyyden
suojaan. Yritys tiedottaa läpinäkyvästi, mitä sidosryhmien (mm. asiakkaat ja toimittajat)
yhteyshenkilöiden tietoja kerätään, miten ne kerätään, miten niitä käytetään sekä kenen
kanssa niitä jaetaan.
Selosteessa kerrotaan myös rekisteröidyn oikeuksista tarkistaa omat henkilötietonsa ja mm.
mahdollisuudesta estää tai rajoittaa omien tietojensa käyttöä.

Rekisterinpitäjä
Framecomp Oy on vastuullinen rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötietojen käsittelystä
voimassa olevien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Alla olevista yhteystiedoista
saa tarvittaessa lisätietoa.
Osoite:
Email:
Puhelin:

Puuarontie 1, 23950 Pyhäranta
info@framecomp.fi
(02) 825 8001

Rekisterin nimi
Framecompin yhteistyöryhmien yhteyshenkilöiden henkilötiedoista koostuva
henkilörekisteri ”Yhteyshenkilörekisteri”

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu
lakeihin
esim. lain vaatimat raportoinnit verottajalle tai tullille
sopimukseen
esim. tilausten käsittely ja toimittaminen
oikeutettuun etuun esim. Framecompin jokapäiväisen toiminnan turvaaminen ja
toimintamahdollisuuksien varmistaminen
Käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Framecompin ja yhteistyötahojen välinen sujuva
toiminta, esimerkiksi tilausten käsittely sekä sopimusten ja muiden mahdollisten määräysten
vaatimuksien täyttäminen.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin yhteistyösuhde jatkuu ja lain määräysten sekä
sopimusperäisten vaatimusten täyttämiseksi on tarpeellista.
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Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
Tietotyyppi
sisältää mm.
Yhteystiedot
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Organisatoriset tiedot
titteli, yrityksen nimi, maa, kieli
Yhteistyösuhteen
mm. markkinointitoimet, palautteet, reklamaatiot,
hoitamiseen liittyvät tiedot sähköpostit

Tietojen kerääminen ja jakaminen
Framecomp saa henkilötiedot yhteistyösuhteen alkaessa henkilöltä itseltään tai henkilön
työnantajalta. Tietoja voidaan kerätä manuaalisesti myös julkisesti saatavilla olevasta
lähteestä, esimerkiksi yrityksen nettisivuilta.
Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta lakisääteisiä
velvollisuuksia sekä tiettyjen palvelujen järjestämistä varten (esimerkiksi tilausten
käsittelyjärjestelmä tai kuljetusten tilausjärjestelmä).
Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta eikä säilytetä EU:n eikä ETA:n ulkopuolisiin maihin.
Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että siirrolle
on olemassa oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan lain ja määräysten mukaisesti.

Rekisterin suojaus
Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden on työnsä puolesta tarpeellista käsitellä niitä.
Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät ovat asianmukaisesti suojattuja mm.
salasanoilla ja palomuureilla. Tiedoista otetaan varmuuskopiot säännöllisesti.
Manuaalisesti ylläpidettävät tiedostot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa pyytää häntä itseään koskevat tietonsa
nähtäväkseen ja virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa
tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa.
Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista.
Rekisteröidyllä on myös oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.
Tietojen tarkistus- ym. pyynnöt tulee tehdä kirjallisena yllä mainittuihin yhteystietoihin.

Tietosuojaselosteen muutokset
Yritys pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutoksista
tiedotetaan kotisivuillamme www.framecomp.fi.
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