TIETOSUOJASELOSTE rekisteröidyn informointia varten
EU 679/2016, 12 artikla
13 artiklan mukaan: henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Laatimispäivä

Päivitetty 7.5.2018

Rekisterin nimi

Vesikolmio Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
13.1(a)

Vesikolmio Oy
Vesitie 7, 85500 Nivala
Y-tunnus 0190499-2

Rekisterin yhteyshenkilö
13.1(a)

Tietosuojavastaava
13.1(b)

Merja Suhonen
puh. +358 (0)44 0890 752

Ei nimetty, kriteerit eivät täyty.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste
13.1(c)

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Risto Bergbacka
Merja Suhonen
Eliisa Tölli

Liittymäsopimuksen tekeminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä (6.1b).

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteissa.

13.1.(e)

Tietojen siirto kolmansiin Tietoja ei siirretä EU:n alueelle eikä EU:n ulkopuolelle.
maihin ja tiedot
käytettävistä suojatoimista
13.1.(f)

Henkilötietojen
säilyttämisaika tai
säilyttämisajan
määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkaan kanssa tehty sopimus on
voimassa.

13.2(a)
Rekisteröidyn oikeudet
13.2(b)

Asiakkaalla on oikeus tietojen oikaisemiseen, tietojen poistamiseen
käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus vastustaa käsittelyä.
Asiakkaalla on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus
saada pääsy henkilötietoihin siten, että asiakas voi pyydettäessä saada kopiot
henkilötiedoistaan.

Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja
omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti

rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää
rekisteröitynyttä todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnöt osoitetaan
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle Merja Suhoselle.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaisille
13.2(d)

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että hänen tähän asetukseen perustuvia oikeuksiaan on
loukattu (77.1)

Onko henkilötietojen
antaminen lakisääteinen
tai sopimukseen perustuva
vaatimus tai sopimuksen
tekemisen edellyttämä
vaatimus sekä onko
rekisteröidyn pakko
toimittaa henkilötiedot ja
tällaisten tietojen
antamatta jättämisen
mahdolliset seuraamukset

Vesihuoltolaki 2001/119 edellyttää liittymäsopimuksen tekemistä.
Henkilötietoja tarvitaan vesihuollon toteuttamiseen ja laskutukseen.
Vedenjakelua ei voida järjestää, ellei henkilö rekisteröidy ja anna
henkilötietojaan palveluntarjoajalle.

13.2(e)

Tiedot automaattisen
päätöksenteon, ml.
profiloinnin
olemassaolosta

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13.2(f)
Oikeuksiin ja vapauksiin
Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu
liittyvät riskit (EU
teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille
679/2016 johdantokappale
henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu. Manuaaliset
39)

aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

