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1. Rekisterinpitäjä 

Martikaisen Konevuokraamo Oy  

Leppälammentie1 

70420 KUOPIO  

Y-tunnus 1002155-0 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Anu Martikainen / Martikaisen Konevuokraamo Oy 

Leppälammentie1 

70420 KUOPIO  

toimisto@martikaisenkonevuokraamo.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Martikaisen Konevuokraamo Oy:n asiakasrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, Martikaisen Konevuokraamo Oy:n 

oikeutettuun etuun tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

on Martikaisen Konevuokraamo Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoi-

taminen ja ylläpito. Tietoja käsitellään asiakkaan tilaaman palvelun ja/tai vuokraus-

toimen toteuttamisessa.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:  

• Rekisteröidyn perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yh-

teyshenkilö.  

• Asiakassuhde: tilinavaus päivämäärä, asiakkaan tilaama palvelu ja tuotteet, 

laskutus- ja reskontratiedot. 

• Henkilötunnus / Y-tunnus luottotietojen tarkistamista varten 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään. Rekisteriin tal-

lennetaan asiakkaan ilmoittamat tiedot yrityksen verkkosivuilla (tarjouspyyntö-, tilin-

avaus- tai tilauslomake) sekä asiakaspalvelussa (puhelin- tai sähköpostitilausta teh-

dessä, toimipisteellä asioidessa). 
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Martikaisen Konevuokraamo Oy:llä on oikeus käyttää palveluntarjoajia tiettyjen teh-

tävien suorittamisessa, kuten asiakaspalvelussa ja tietokantojen hallinnoinnissa.

Tällöin asiakkaan tietoja luovutetaan vain sen verran, kuin se kussakin tilanteessa on 

tarpeellista. Martikaisen Konevuokraamo Oy noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä 

huolellisesti henkilötietoja jakaessa.  

 

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta markkinointitarkoitukseen.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika 

Martikaisen Konevuokraamo Oy:llä on käytössä asianmukaiset tekniset, organisato-

riset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt niin manuaaliselle kuin digitaaliselle 

aineistolle. Säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sii-

hen tarkoitukseen, jota varten niitä on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja 

säännökset niin edellyttävät. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus pyytää tietojen korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Martikaisen Konevuokraamo Oy:n asiakasrekis-

teriin tallennetut tiedot itsestään, sekä pyytää niiden korjaamista. Jos rekisteröity ha-

luaa käyttää yllä lueteltuja oikeuksiaan, hänen tulee toimittaa tarkastuspyyntö kirjalli-

sesti Martikaisen Konevuokraamo Oy:n yhteyshenkilölle. Hän voi tarkentaa rekiste-

röidyn pyyntöä tai varmentaa hänen henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

Rekisteröidyn pyyntöön vastataan yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.  

 

11. Rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa poistamista Martikaisen Ko-

nevuokraamo Oy:n asiakasrekisteristä. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Martikaisen 

Konevuokraamo Oy:n yhteyshenkilölle. Mikäli tietoja tarvitaan kerättyyn käyttöön tai 

niitä tulee säilyttää lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, Martikaisen Kone-

vuokraamo Oy:llä on oikeus kieltäytyä rekisteröidyn pyynnöstä. 

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tieto-

suojaselosteen tehdään merkittäviä muutoksia, Martikaisen Konevuokraamo Oy an-

taa siitä selkeän ilmoituksen verkkosivuillaan silloin, kun sovellettava laki niin edellyt-

tää. Asiakasta suositellaan lukemaan rekisteri- ja tietosuojaselostetta aika ajoin, jotta 

hän saa ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista. 


