REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

28.2.2018

Nimi

Beup Automation Oy
Osoite

Insinöörinkatu 7 B, 00810 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 09-417 4840
Nimi
2
Rinta
Yhteyshenki- Susanna
Osoite
lö rekisteriä Insinöörinkatu 7 B, 00810 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 09-417 4840

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Beup Automation Oy Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on Beup Automation Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden
tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Beup
Automation Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman,
kohdennetun sisällön tuottamiseen asiakashistoriaan liittyen.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Beup Automation Oy:n omissa rekistereissä mainonnan,
markkinoinnin tai erilaisten toimintaa kehittävien kyselyjen kohdistamiseen luovuttamatta
henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja voidaan
käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvollisuuksien
noudattamiseksi.

5
Rekisterin
tietosisältö

Etunimi, sukunimi, yrityksen/työnantajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatillinen asema,
asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan, hänen tullessaan Beup Automation Oy:n
asiakkaaksi, rekisteröityessään Beup Automation Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn
käyttäessä Beup Automation Oy:n palveluita tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Beup
Automation Oy:n ja rekisteröidyn välille.
Henkilötietoja voidaan kerätä, päivittää ja ostaa myös kolmansilta osapuolilta tai viranomaisilta
soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Beup Automation Oy:n käytössä yhteisessä
tietojärjestelmässä, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä tai käytettäessä valikoitua ulkopuolista
palveluntarjoajaa sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisteriselosteessa kuvattuja
henkiötietojen käyttötarkoituksia. Tietoja ei luovutetta Beup Automation Oy:n ulkopuolelle
yhteistyökumppanien omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä
lainsäädännön niin velvoittaessa.
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen
vuoksi, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri tallennetaan sähköisessä muodossa, ks alla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialla yleisesti hyväksyttävin ja
kohtuullisin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

