
U.Lehtimäki Oy:n asiakasrekisterin 
TIETOSUOJASELOSTE 
U. Lehtimäki Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data 
Protection Regulation) mukaisesti. 

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin 
tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. 

1 Rekisterinpitäjä 

U.Lehtimäki Oy 
Y-tunnus 1999727-7 
Valliuksenkatu 11 a as 3 
21100  NAANTALI 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Urpo Lehtimäki puh 044 5555010.   

3 Tietosuojavastaava 

Urpo Lehtimäki puh 044 5555010.   

4 Rekisterin nimi 

U.Lehtimäki Oy:n asiakasrekisteri 

5 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhdetta varten. 

Asiakasrekisteriä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, 
• palvelun toteuttaminen, 
• asiakastapahtumien varmentaminen, 
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, 
• tiedottaminen, 
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä 
eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on 
tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus 
tietojen keräämistä ja käsittelyä varten. 

6 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja: 



• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet 
• äidinkieli 
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja 

yhteydenotot 
• mahdolliset luvat ja suostumukset 
• mahdolliset tarjonnanestotiedot 
• muut asiakkaan tai sidosryhmien itse antamat tiedot 

7 Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään puhelimitse, kotisivuillamme olevien lomakkeiden 
kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. 

Evästeet 

Emme käytä kotisivuillamme evästeitä. 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Emme siirrä tietojamme kolmansiin maihin tai kansainvälisille osapuolille. 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet 

U.Lehtimäki Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun 
tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. 

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus 
käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista 
valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla 
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt 
ennalta nimetyt henkilöt. 

 

11 Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän 
tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. 
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: 

U.Lehtimäki Oy 
Valliuksenkatu 11 as 3 
21100  NAANTALI 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 
 
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä 
tietojen poistamista. 



12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on 
myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi 
myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen 
käsittelyä. 

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä 
koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 
luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus 
vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. 

14 Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

U.Lehtimäki Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta 
tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii U.Lehtimäki Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan 
ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos 
laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää U.Lehtimäki 
Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

15 Tietosuojaselosteen hyväksyntä 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018. 
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