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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

PKT-Turva Oy
Osoite

Kynnöstie 3, 05810 Hyvinkää
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 010 315 8800 myynti@pkt-turva.fi
Nimi
2
Peltola
Yhteyshenki- Marjut
Osoite
lö rekisteriä Kynnöstie 3, 05810 Hyvinkää
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 010 315 8800 marjut.peltola@pkt-turva.fi

3
Asiakas- ja henkilörekisteri pelastussuunnitelmien palvelun toteuttamiseen.
Rekisterin
nimi
4
Asiakassuhteiden hoitaminen, pelastussuunnitelmissa olevien henkilöiden nimien ja yhteystietojen
Henkilötieto- kirjaaminen pelastussuunnitelman toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa turvallisuusvartti.fi -palveluun.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimien, tehtävien, puhelinnumeroiden, osoitetietojen, sähköpostitietojen ja laskutustietojen
kerääminen dokumentti -kirjaston ja palvelutarjonnan kattavien sähköisten- ja muiden järjestelmien
tietojen ylläpitoon, mm. pelastussuunnitelmiin kerättävät turvallisuusyhteyshenkilöiden tiedot.

6
Tiedot kertyvät rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ja niitä saadaan asiakkaan yhteyshenkilöiltä ja
Säännönmu- rekisteröityneiltä itseltään. Henkilötietoja voidaan päivittää myös muun rekisterinpitäjän tiedostoista,
kaiset tieto- esimerkiksi Väestörekisterikeskus tai yrityksien tarjoamat muut tiedostot.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot luovutetaan ainoastaan niille henkilöille, joita kyseinen asia tai aihe käsittää. Järjestelmän
käyttöoikeudet on rajattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakas päättää
sopimusvaiheessa käyttäjätunnusten lukumäärän ja määrittelee omien tietojensa osalta, kenellä on
pääsy ao. tietoihin. Asiakkaan kanssa sovittaessa, esim. Kohdekortin laatiminen
pelastusviranomaiselle, luovutetaan ko. viranomaiselle rekisteristä rajattuja tietoja. Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot sijaitsevat palvelimella, jonka fyysinen sijainti on
EU:n alueella.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Palvelimet sijaitsevat suojatuissa tiloissa ja pääsy niihin on rajoitettu palvelut tarjoavan organisaation
toimesta. Rekisterin käyttöön on määritelty henkilökohtaiset käyttöoikeudet, joiden säilytyksestä
hyvien tapojen mukaisesti vastaa kukin palvelun ja rekisterin käyttäjä. Yrityksen sisällä rekisterin
käyttö on rajoitettu niihin henkilöihin, jotka päivittävät ja vastaavat asiakassuhteiden ylläpidosta ja
järjestelmään liittyvistä päivitystoimista. Asiakas voi kieltää häntä koskevien tietojen käytön erilaisiin
myynti-, suoramarkkinointi- ja mainontatarkoituksiin. Kiellon voi ilmoittaa kirjallisessa muodossa
sähköpostitse marjut.peltola@pkt-turva.fi

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on palvelimella ja pääsy rekisteriin on vain erikseen määrätyillä henkilöillä. Asiakkaan
tietoja voidaan poistaa toimeksiannon loppuessa, asiakkaan kieltäessä tietojen rekisteröinnin sekä
tiedon vanhentuessa.

