
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

REKISTERINPITÄJÄ

Prokone Oy (Y-tunnus: 1926517-2)
Särkisalontie 759-2
25630 Särkisalo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jutta Brown
Puhelin +358 45 131 4240
Sähköposti jutta.brown@prokone.com

REKISTERIN NIMI

Prokone Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Oikeutettu etu, lakisääteinen velvoite ja sopimus.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Prokone Oy:n asiakkaaksi, ostanut Prokone Oy:stä tavaraa ja/tai palvelua, 
osallistuu Prokone Oy:n tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, Prokone Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen 
sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, asiakkaan ja Prokone Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien 
toteuttaminen. Rekisteriä käytetään myös pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Prokone Oy:n 
toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja 
edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Prokone Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen 
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

Prokone Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, 
ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä  rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 

• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Yritys ja asema
• Yrityksen osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Prokone Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.
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REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Prokone Oy:n sisäisen verkon 
käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Prokone Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteristä otetut 
tulosteet säilytetään lukitussa holvissa tai lukitussa huoneessa ja tuhotaan asianmukaisesti lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa aikarajoissa. Tietoa käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus, joka 
jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle 
henkilölle.
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