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REKISTERIN nimi
PT Energia Poraus Oy:n asiakasrekisteri sekä markkinointi – ja uutiskirjerekisteri jälleenmyyjille

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään rekisteripitäjän valtuuttaman yhteistyökumppanien
asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tiedottamisen ja sähköisten asioiden
kehittämiseen.
Näihin kuuluu mm.
•
•
•
•
•
•

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja toimitus
maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointi
rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen
sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus jälleenmyyjille

Työntekijöiden henkilötietoja käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien
täyttämiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja
•
•
•
•
•
•
•
•

nimi
lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite
toimenpidelupa / rakennuslupapäätös
kiinteistötunnus ja lupatunnus
asemakaavakuva, sähkö- ja viemärikuvat tontilta
laskutusosoite
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Jälleenmyyjiltä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nimi
lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite
y-tunnus
laskutusrytmi
eräpäivä
laskutustapa
tilinumero
tiedot suorituksista

Muut tiedot
•
•
•
•

asiakaspalautteet
reklamaatiot
jälkitoimitukset
muut asiakkaan/jälleenmyyjän suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia

Työsuhteessa olevilta
•
•
•
•
•
•

henkilötunnus
pankkitilitieto
palkkatiedot
verotustiedot
mahdolliset ulosottotiedot
veronumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta tai jälleenmyyjiltä mm. tarjouspyyntöjen, tilausten,
sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä, sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan
asiakkaan tuotteiden tai palvelujen käytöstä.
Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen tai esittelypäivien yhteydessä.
Jälleenmyyjillemme on kotisivullamme julkinen yhteydenottopyyntökaavake, joka menee ohjautuu
asiakkaalta suoraan heille, jossa kysytään asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
yhteydenottoa varten.
Henkilö- tai Yritystietoja tarkistetaan tarvittaessa veroviranomaisilta, luotonanto -ja
luotonperintäpalveluista.
Osoitetietoja saatetaan tarkistaa puhelinnumeron kautta Fonectalta tai Google Maps:n kautta.
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset
PT Energia Poraus OY ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa eikä
asiakkaille ala tulla uutiskirjeitä sähköposteihin.
Asiakkaiden tiedot jäävät yrityksen omaan käyttöön, josta pystymme katsomaan alueittain porattuja
maaosuuksia sekä kaivojen syvyyksiä, omat tietokannat maarakenteista.
Maaporaustietoja saatetaan luovuttaa GTK:lle tutkimustarkoituksessa, jossa ilmoitetaan alueen
maaporaus ja porauspaikan osoitetieto, luovutustapauksessa asiakkaan suostumuksella.
Työntekijöihin liittyen lakisääteiset ilmoitukset viranomaisille laillisten tietopyyntöjen perusteella.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterisuojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmään
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, järjestelmä on myös suojattu palomuurilla ja ulkopuolisella itpalveluntarjoamilla palvelusuojauksilla.
Tietoihin pääsee vain tietyt henkilöt.

Tarkastus-kielto ja korjausoikeus
Asiakkaalla on henkilötietosuojalain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua.
Tarkistus ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen
PT Energia Poraus OY, Sanna Kauhanen, Kievarinkatu 7,79100 Leppävirta

Leppävirta 09.02.2018
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