Tietosuojaseloste
24.5.2018

1
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)
SFL South Finland Logistics Oy, 2799394-6
Osoite
Manttaalitie 8, 01530 Vantaa

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Muut yhteystiedot
Puhelin 050 5206020
asiakaspalvelu@sfloy.fi
Manttaalitie 8, 01530 Vantaa
Aliurakoitsija- ja osakasrekisteri
Henkilötietoja käytetään aliurakoitsijoiden ja osakkaiden yhteydenottoon ja
kutsujen lähettämiseen.

Käsittelyperusteena on SFL Oy:n ja sen osakkaiden tai aliurakoitsijoiden
välinen sopimus.
5
Rekisterin tietosisältö

Keräämme aliurakoitsijoista ja osakkaista heidän nimensä,
sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, postiosoitteen ja henkilötunnuksen.
Käytämme näitä tietoja yhteydenottoon ja kutsujen lähettämiseen
Rekisteröidystä tallennetaan seuraavat tiedot:
- Henkilön nimi
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Henkilötunnus

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sopimuksen solmimisen
yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
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8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolella

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Asiakasrekisteristä syntyviä paperisia versioita käsitellään ja säilytetään
lukituissa tiloissa. Paperiset versiot hävitetään tietosuojajätteenä.
Sähköisiä tietoja suojataan muun muassa palomuurin, fyysisen laitetilan
suojaamisen, kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksin

10
tarkastusoikeus

kaikilla henkilöillä on yleisen tietosuojan- asetuksen 15 artiklan mukaan
oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi jättää
sähköpostiosoitteeseen asiakspalvelu@sfloy.fi Tarkastuspyynnössä tulee
mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
tarkastuspyyntöön vastataan sopimalla aika SFL Oy:n toimipisteeseen, missä
henkilö varmennetaan virallisen henkilöllisyystodistuksen avulla.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

kaikilla henkilöillä on yleisesti tietosuoja- asetuksen 16 artiklan mukaan
oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot. Korjauspyynnön voi jättää sähköpostiosoitteeseen
asiakaspalvelu@sfloy.fi Korjauspyynnössä tulee mainita virheelliset tiedot ja
uudet korvaavat tiedot. Korjauspyyntöön voidaan vastata sopimalla aika SFL
Oy:n toimipisteeseen, missä henkilö varmentaa virallisen henkilötodistuksen
avulla, mikäli tietoja tai yhteydenottajaa ei muuten voida varmistaa.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 17-18 mukaan kaikilla rekisteröidyillä
on oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen. poistot- ja
käsittelyn rajoittamiseen liittyvät pyynnöt voi jättää sähköpostiosoitteeseen
asiakaspalvelu@sfloy.fi Poistopyyntöihin vastataan sopimalla aika SFL Oy:n
toimipisteeseen, missä henkilö varmennetaan virallisen henkilötodistuksen
avulla.
käsittelyn rajoittamiseen liittyvissä pyynnöissä tulee mainita nimi,
postiosoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite ja rajoitusta koskevat
tiedonkäyttö.
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