Tietosuojaseloste
Vehman tmi y-tunnus 2967993-4

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täytää tetosuoja-asetuksen mukaisen informointvelvoiteen.

1.Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Vehman tmi
Yhteystiedot: +358 (0)44 0900775
Osoite: Laamanninpolku 10 as 15
Postinumero ja toimipaikka: 06100 Porvoo
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Yrityksen / henkilön nimi: Tiia Vehman
osoite: Laamanninpolku 10 as 15
postinumero ja toimipaikka: 06100 Porvoo
puhelinnumero: +358 (0)44 0900775
sähköposti: tiia@vehman.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Yrityksen / henkilön nimi: Tiia Vehman
osoite: Laamanninpolku 10 as 15
postinumero ja toimipaikka: 06100 Porvoo
puhelinnumero: +358 (0)44 0900775
sähköposti: tiia@vehman.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin rekisteröidään Vehman tmi:n asiakkaat. Lisäksi rekisteriin rekisteröidään mahdollisia
potentaalisia asiakkaita.

3. Henkilötetojen käytötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötetoja käsitellään voimassaolevan asiakassuhteen tai sovitun työn perusteella

Potentaalisten asiakkaiden henkilötetoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla
keräty potentaalilista,7 lomakkeelle kysyty lupa markkinointin tai sähköposttse annetu lupa)

Yhteistyökumppanuussuhteiden ylläpito
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Henkilötetojen käsitelyn ja rekisterin käytötarkoitus
Henkilötetoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin,7 jotka ovat seuraavat:




Asiakassuhteiden hoitaminen
Vehman tmi:n palveluista kertominen
yhteistyösuhteiden ylläpito

4.Rekisteriin tallennetavat enkilötedot
Vehman tmi:n rekisteri sisältää seuraavia tetoja:
Yhteystedot
 nimi
 osoite
 sähköpost
 puhelinnumero
Asiakastedot
 tedot ostetuista tuoteista / palveluista
 taustatetoja mm. asiakkaan kertomia terveystetoja,7 harrastuksia jne.
 kaikki muistinpanot asiakkaan haastatelusta

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet,7 joiden käytämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoiteeseen:

osoite: Laamanninpolku 10 as 15
postinumero ja toimipaikka: 06100 Porvoo
puhelinnumero: +358 (0)44 0900775
sähköposti: tiia@vehman.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötedot.
Oikeus tetojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuteelliset tedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötetojen käsitelyä,7 mikäli kokee,7 etä henkilötetoja on käsitelty
lainvastaisest.
Suoramarkkinointkielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tetojen käytäminen suoramarkkinointin.
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Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tetojen poistamista,7 jos tetojen käsitely ei ole tarpeen. Käsitelemme
poistopyynnön,7 jonka jälkeen joko poistamme tedot tai ilmoitamme perustellun syyn,7 miksi tetoja ei voida
poistaa.
On huomioitava,7 etä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamata pyydetyä
tetoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilytää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku ,,7 0 ))
määritellyn ajan (0 vuota) mukaisest. ämän vuoksi kirjanpitoon liityvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruutaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötetojen käsitely perustuu ainoastaan suostumukseen,7 eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen,7 voi rekisteröity peruutaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valitaa päätöksestä tetosuojavaltuutetulle [linkki:
htp://www.tetosuoja.f/f/index/yhteystedot.html]. Rekisteröidyllä on oikeus vaata,7 etä rajoitamme
kiistanalaisten tetojen käsitelyä siksi aikaa,7 kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tetosuojavaltuutetulle kantelu
[linkki: htp://www.tetosuoja.f/f/index/yhteystedot.html],7 jos hän kokee,7 etä rikomme henkilötetoja
käsitellessämme voimassa olevaa tetosuojalainsäädäntöä.

5. Säännönmukaiset tetolä teet
Kaikki tieto on kerätty suoraan ja arkaluontoisiin tietoihin kysytään erillinen allekirjoitettu
suostumus. Kaikki tieto säilytetään suojattuna eikä se ole julkista. Tietoja käsittelee ainoastaan niitä
tarvitsevat tahot eli Tiia Vehman. Kirjanpitomateriaalia käsittelee Roxoma Oy. Mahdollisissa
konsultaatio tapauksissa henkilötetoja käsitellään voimassa olevan tetosuojalainsäädännön mukaisest ja
muutoin asianmukaisest.

Asiakastedot saadaan säännönmukaisest:






Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/potentaaliselta asiakkaalta itseltään kasvotain tapaamisessa
Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/potentaaliselta asiakkaalta itseltään sähköposttse
Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/potentaaliselta asiakkaaltaitseltäänpuhelimitse
Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/potentaaliselta asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kauta
Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/potentaaliselta asiakkaalta itseltään netn kauta mm. skpekeskustelussa

6. Säännönmukaiset tetojen luovutukset
ietoja ei pääsääntöisest luovuteta markkinointtarkoituksiin Vehman tmi:n lkopuolelle.

7. Käsitelyn kesto
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Henkilötetoja käsitellään pääsääntöisest niin kauan,7 kuin asiakkuussuhde on voimassa.
 Markkinointlistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähetämässämme
markkinointsähköpostssamme olevan linkin kauta.

8. Henkilötetojen käsitelijät
Asiakassuhteiden tietoja käsittelee Vehman tmi:n takana oleva elinkeinoharjoitaja iia Vehman.

Voimme myös ulkoistaa henkilötetojen käsitelyn ositain kolmannelle osapuolelle,7 jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin,7 etä henkilötetoja käsitellään voimassa olevan tetosuojalainsäädännön mukaisest ja
muutoin asianmukaisest.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötetoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja prolloint
Emme käytä tetoja automaatseen päätöksentekoon tai proflointin.

