TIETOSUOJASELOSTE
Jaskari Accounting and Business Consulting Oy

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Tämä
tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä
JASKARI ACCOUNTING AND BUSINESS CONSULTING OY
Y-tunnus: 2773844-3
Osoite: MARABACKTÅET 15, 65460 TÖLBY
Kotipaikka: MUSTASAARI
Sähköposti: harri.jaskari@jabc.fi

Rekisteriasioissa vastaava yhteyshenkilö
HARRI JASKARI
harri.jaskari@jabc.fi

Henkilörekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI JA MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on potentiaalisten
asiakkaiden tunnistaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
Lisäksi rekistereitä käytetään palveluista tiedottamiseen

Rekisteröitävät tiedot
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Asiakasrekisteriin on merkitty seuraavat tiedot: yhteystiedot, kuten henkilön
nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteriin on merkitty
tiedot asiakkaan ostamista tuotteista ja palveluista.
Markkinointirekisteriin on merkitty henkilön yhteystiedot sekä mahdolliset
luvat, suostumukset ja kiellot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt
tiedot.
Selainkäyttäytymisestä kerätään tietoja, joiden avulla pyritään parantamaan
asiakkaan palvelukokemusta. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. Näitä
ovat rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset
tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta on siirrytty yrityksen
verkkosivustolle) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin
liittyvät tiedot. Selainkäyttäytymistä seurataan Facebook-pikselin ja Google
Adwords – ohjelmiston avulla.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteriin merkittävät tiedot hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta
itseltään palvelun tilauksen yhteydessä.
Markkinointirekisterin tietoja hankitaan sosiaalisesta mediasta asiakkaan
osallistuessa arvontaan, yrityksen verkkosivustolla (www.jabc.fi) tehtyjen
tilauslomakkeiden (esimerkiksi uutiskirje tai yhteydenottopyyntö) kautta,
messuilla ja muissa vastaavissa verkostoitumistilaisuuksissa.

Henkilötietojen luovuttaminen
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta yrityksen palvelukokonaisuuden
tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekistereiden suojaus
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään JABC Oy:n lukituissa
toimitiloissa.
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään JABC Oy:n käyttämissä
tietojärjestelmissä, jotka ovat salasanasuojattuja.

Rekisteröidyn oikeudet

Sivu 2 / 3

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin
on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla
yhteydessä yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta.
Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut
tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä
yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole
tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava,
että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity
peruuttaa suostumuksen.
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