
1 
Rekisterin nimi 

 

Pro Kuivaus Oy:n asiakas- ja tilaajarekisteri 

2 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Pro Kuivaus  Oy on lain tarkoittama rekisterinpitäjä. 

 
Osoite 

Rakentajantie 10 E 120, 00370 Helsinki  

Muut yhteystiedot 

Puhelin  044 9868688, sähköposti toimisto(a)prokuivaus.fi  

3 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

Toimitusjohtaja Mika Peisa 

Osoite 

Rakentajantie 10 E 120, 00370 Helsinki 

Muut yhteystiedot 

Puhelin  044 9868688, sähköposti mika.peisa(a)prokuivaus.fi  

4 
Henkilörekisterin 
sisältämien 
henkilötietojen 
säilytysaika 

Pro Kuivaus Oy säilyttää henkilötietoja asiakas- ja tilaajasuhteen jatkuvuuteen 
perustuen toistaiseksi. Tiedot poistetaan, mikäli asiakas- tai tilaajasuhde päättyy 
pysyvästi. Tiedot poistetaan myös, mikäli tilaaja tai asiakas niin pyytää. 

5 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilötietolain (523/1999) 8 § viides momentti.  
 
Pro Kuivaus Oy käsittelee henkilötietoja, koska rekisteröidyllä on asiakassuhde Pro Kuivaus 
Oy:n kanssa. Pro Kuivaus Oy käyttää henkilötietoja asiakasyhteydenpitoon ja 
laskutukseen. 
 

 

6 
Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 

• Etunimi 

• Sukunimi 

• osoite 
• puhelin 
• s-posti 

• taloyhtiö 
 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisteriin tietolähteenä toimii Pro Kuivaus Oy:n asiakkaan tai tilaajan itse Pro Kuivaus Oy:lle 
luovuttamat tiedot. Rekisterillä ei ole muita tilaajasta tai asiakkaasta riippumattomia 
tietolähteitä. 
 

 

8 
Tietojen siirto, 
luovuttaminen ja 
vastaanottajat 

Pro Kuivaus Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle tahoille. Pro Kuivaus Oy:n 
laskutuksesta vastaavalla Vantaan laskentapalvelu Oy:llä on oikeus käsitellä Pro Kuivaus 
Oy:n rekisteröimiä asiakastietoja Pro Kuivaus Oy:n lukuun laskutuksen toteuttamiseksi Pro 
Kuivaus Oy:n pyynnöstä. Vantaan laskentapalvelu Oy:n asianmukainen henkilötietojen 
käsittely Pro Kuivaus Oy:n lukuun on varmistettu erillisellä salassapitosopimuksella.                                          
 

9 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 



10 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin. Pääsy Pro Kuivaus Oy:n sähköiseen 
asiakasrekisteriin on suojattu käyttöoikeuksin. Kaikki käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia 
ja henkilötietoja käsitellyt henkilö voidaan tarvittaessa tunnistaa jälkikäteen.  

11 
Mahdollisen 
automaattisen 
päätöksenteon 
olemassaolo 

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia. 
 

 

13 
Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin 
henkilötietoihin eli tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tietojaan tarkastavan on 
tehtävä henkilökohtainen tai kirjallinen pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle ja todistettava 
henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntöihin voidaan vastata 3 vuorokauden kuluessa.  

14 
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti, 
yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 3.   
 
 

16 
Rekisteröidyn 
suostumuksen 
peruuttaminen 

Henkilötietojen voi poistaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn, jolloin Pro Kuivaus Oy 
poistaa henkilön tiedot asiakasrekisteristään. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, ennen kuin 
asiakas on suorittanut loppuun mahdolliset asiakkuuteen liittyvät maksuvelvoitteet. 

17 
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai pyytää saada ne siirretyksi toiseen 
järjestelmään. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, ennen kuin asiakas on suorittanut loppuun 
mahdolliset asiakkuuteen liittyvät maksuvelvoitteet. Mikäli tietoja pyydetään siirtämään 
toiseen järjestelmään, Pro Kuivaus Oy toimittaa tiedot pyytäjälle CSV-muodossa. 
 

 

18 
Rekisteröidyn 
valitusoikeus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn 
liittyen.  

 

19 
Muu informaatio 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä Pro Kuivaus Oy:n verkkosivuilla. 

 

 


