TIETOSUOJASELOSTE
Länsiö Logistiikka Oy
1. Rekisterinpitäjä
Länsiö Logistiikka oy
Automiehenkatu 30
33840 TAMPERE
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Taija Sulander-Länsiö
0400 451 225
taija.sulander@lansio.com
3. Rekisterin nimi
Länsiö Logistiikka Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, tilauksiin liittyvien toimenpiteiden
seuraaminen, dokumentointi ja laskutus. Rekisteriä hyödynnetään myös markkinointitoimenpiteisiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:
– Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevia tietoja kuten: y-tunnus, yhteyshenkilön nimi,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
– Asiakuuteen liittyviä tietoja
– Tilaukseen liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallisena tietolähteenä toimii asiakas itse. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä
rekisteriselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja
viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön
rajoissa.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista varten
sopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa eri viranomaistahoille. Tietoja ei
luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja
allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. osoitteeseen. Tarkastusoikeus on rekisteröidylle
kerran vuodessa maksuton. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen
korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen taija.sulander@lansio.com tai kirjeitse
kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla
yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: taija.sulander@lansio.com tai postitse kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Länsiö Logistiikka Oy:n hallussa olevia manuaalisia henkilötietoja säilytetään vastuullisesti lukitussa
tilassa. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan niillä Länsiö Logistiikka Oy:n työntekijöillä, joilla on oikeus
käsitellä henkilötietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja Länsiö Logistiikka Oy:n työntekijät.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja.

Henkilötietojen säilytysaika
Länsiö Logistiikka Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen
vuoksi tarpeellista. Arvio tietojen säilyttämisen tarpeellisuudesta tehdään säännöllisesti ottaen huomioon
sovellettava lainsäädäntö.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Länsiö Logistikka Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja Länsiö Logistikka Oy varaa oikeuden
tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta.

