Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterin nimi: Hallituspartnerit Keski-Suomi ry:n asiakasrekisteri

1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Hallituspartnerit Keski-Suomi ry
Verkkosivut: www.hpks.fi
Osoite: Esa Kainulainen, Lähdetie 3, 44500 Viitasaari
Puh. 040 054 1041
Sähköposti: esakainulainen1@gmail.com

1.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Arto Maijala
Osoite: Syrjälänkatu 41 as. 5, 40700 Jyväskylä
Puh. 040 533 2540
Sähköposti: arto.maijala@outlook.com

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteri sisältää tietoja Hallituspartnerit Keski-Suomen asiakkaista, potentiaalisista
asiakkaista ja sidosryhmistä asiakassuhteen hoitamista, tiedotusta ja mahdollista
laskutusta varten.

Asiakkaalla tarkoitetaan niiden yritysten tai yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa
rekisterinpitäjällä on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys. Potentiaalisilla asiakkailla
tarkoitetaan yritysten tai yhteisöjen yhteyshenkilöitä, joiden kanssa rekisterinpitäjä pyrkii
luomaan asiakassuhteen. Sidosryhmillä tarkoitetaan yritysten tai yhteisöjen
yhteyshenkilöitä, joilla on rekisterinpitäjään yhteistyösuhde.

Rekisteriin kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen edellä mainittujen
tehtävien hoitamiseksi. Asiakastiedoista voidaan koota anonyymeja tilastoja, joista
yksittäisen henkilön tunnistaminen ei ole mahdollista.
Käsittelyn oikeusperusteena on asiakassuhteen hoitaminen sekä toimintaan liittyvän
oikeutetun edun toteutuminen, kuten suoramarkkinointi ja myynti sekä asiakaspalvelu eiasiakkaille. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös yhteen tai useampaan
tarkoitukseen annettuun suostumukseen. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai
kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen
suojaa edellyttävät edut tai perusoikeudet syrjäyttävät tällaiset edut. Rekisterissä
käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteisiin ja asiakasviestinnän
kohdentamiseen.

3 Rekisterin tietosisältö
Hallituspartnerit Kesi-Suomeen liittyvä aineisto, kuten:
•
•
•
•

Yrityksen postiosoite
Yrityksen yhteyshenkilön toimenkuva, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Asiakkuustiedot (asiakastyyppi*, toimenkuva, asiakkuuden alkamisajankohta)
Hallitus hakemus liitteineen

4 Rekisterin tietolähteet
•

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan tapaamisen yhteydessä
häneltä itseltään tai kootaan muista lähteistä.

5 Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
•

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on sovittu
tehtävänannossa osapuolten kesken. Henkilötietojen suojaaminen on
rekisterinpitäjälle tärkeää, minkä vuoksi asiakkaan tietoja ei luovuteta mihinkään
muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mikä liittyy kyseiseen tehtävään. Tämä edellyttää
henkilötietojen suojaamista tietosuojaselosteen mukaisesti.

•

Asiakkaan tietoja ja asiakkaan yhteystietoja (yrityksen ja henkilön nimi,
sähköpostiosoite) voidaan jakaa rekisterinpitäjän sisäisissä tilaisuuksissa.

•

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

6 Rekisterin suojauksen periaatteet
•

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön
jälkeen.

•

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja
henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain Hallituspartnerit Keski-Suomi ry:n
erikseen nimetyille henkilöille. Rekisterin käytön laajuutta on rajoitettu
käyttäjäprofiilein.

•

Nimettyjen käyttöoikeus kattaa rekisterin sisällön kokonaisuudessaan.

•

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

7 Tarkastusoikeus
•

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus
vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8 Rekisteritietojen korjaaminen
•

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto.

