Tietosuojaseloste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten
antamia määräyksiä ja ohjeistusta. Käsittelyä sovelletaan luonnollisten henkilöiden tietoihin
riippumatta siitä, onko kyseessä kuluttaja- tai yritysasiakas.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Vado Oy
Sorvaajankatu 9
00880 Helsinki
http://www.vado.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakaskanta yhteyshenkilöiden tilausten, toimitusten ja laskutusten suhteen.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään kanssakäymiseen asiakassuhteessa olevien henkilöiden kanssa
asiakkaan sallimissa puitteissa.

4. Rekisteriin kuuluvat osat ja niitä hoitavat tahot

* kaikki tilauksesta kirjanpitoon vaadittavat ja liittyvät henkilöiden nimet
* henkilötunnuksia ei vaadita missään tapauksessa missään osaa kaupankäyntiä
* rekisterejä ylläpidetään edellä mainituista asioista yrityksen omalla palvelimella

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaskäyttäjien itsensä antamat henkilökohtaiset tiedot.

6. Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta ja niitä päivitetään normaalin kokoamis- ja ylläpitotoimien
yhteydessä heti havaittaessa. Henkilötiedot korjataan henkilöiden niin pyytäessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle saati anneta pääsyä Vadon ulkopuolelle.
Tietoja ei myöskään käytetä markkinointiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

8. Rekisterin tietosisältö

* yleinen ajankohtainen tilaukseen, toimitukseen ja laskutukseen liittyvä henkilötieto, sekä
erittely toimitetuista tuotteista, tilatuista ja toimitetuista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Kaikilla Vadon asiakas- tai myyntitietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä
henkilökohtainen käyttöoikeus työsuhteen ollessa voimassa. Yhteyshenkilötiedot voidaan poistaa
järjestelmästä EU:n ja Suomen kirjanpitolain sallimissa puitteissa ja kohtuulliseksi katsotussa
ajassa, mikäli kyseiseen rekisteriin merkitty yksittäinen henkilö itse vaatii tietonsa poistamista.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

