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Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy 

Tietosuojaseloste      

 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy                                                                                                                     
Snellmaninkatu 25, 00170 Helsinki. Puh. 09-13525616. maalaus@veljeksetlehtinen.com 

TIETOSUOJA-ASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ 

Kari Väisänen, Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ 

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n toimistotyöntekijät.                                                                                                                    
Snellmaninkatu 25, 00170 Helsinki. Puh. 09-13525616. maalaus@veljeksetlehtinen.com. 

REKISTERIEN NIMET 

Asiakastietorekisteri 

REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS 

Asiakassuhteisiin ja työtilaisuuksiin liittyviä tietoja, joiden pohjalta tehdään työtilauksiin liittyvät laskut. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE  

Työtilaukset ja laskutus.  

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Työtilauksiin liittyviä tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät tilattuun työhön.  
     

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

- etu- ja sukunimet 
- yksityishenkilön tilaus: kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- yrityksen tilaus: työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
-  laskutustiedot 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Henkilötietoja käsitellään Admicom Oy:n ohjelmistossa. Tiedot tallentaa Veljekset Lehtinen Maalausliikkeen 
Oy:n toimistotyöntekijät. 
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HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN  

Henkilötietoja kerätään työtilauksen yhteydessä. Tiedot saadaan tilaajalta.  
    

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Henkilötietojen luovuttaminen perustuu lakiin.  

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muiden tahojen esittämien vaatimusten 
edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN 

Tietoja säilytetään ja arkistoidaan Admicom Oy:n ohjelmistossa. Tiedot poistetaan, kun rekisterin tiedot 
ovat tarpeettomia.       

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS     

Rekisteröidyn tulee esittää pyyntö Sirpa Elfille tai Kari Väisäselle kirjallisesti. Pyydetyt tiedot noudettavissa 
paperisena tulosteena Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n toimistosta kuukauden kuluessa. 

TIEDON KORJAAMINEN  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisemaan häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot huomioiden 
tietojen käsittelyyn liittyvät tarkoitukset.      

YRITYKSEN TIETOTURVA 

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:ssa henkilötietojen käsittelyssä otetaan huomioon luottamuksellisuus, 
eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus.      

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n työntekijöitä, jotka työskentelevät asiakastietorekisteriasioiden kanssa 
sitoo salassapitosopimus.      

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy:n tietokoneissa on asianmukaiset palomuurit ja tietoturvapäivitykset, 
jotka tehdään säännöllisesti.                                                                                                                                                           

TIETOTURVALOUKKAUKSISTA ILMOITTAMINEN 

Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ilmoitamme siitä ilman aiheetonta viivytystä ja 
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta valvontaviranomaisille.  

Ilmoitus tehdään myös ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle. 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu yksilöiden oikeuksiin ja 
vapauksiin kohdistuvaa riski. 

TIETOSUOJAILMOITUKSEN MUUTTAMINEN 

Veljekset Lehtinen Maalausliike Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä 
sivuostollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivätty 14.12.2018 


