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1 Rekisterinpitäjä
Tilitoimisto Katteexi Oy
Urheilukatu 5-7
96100 Rovanniemi
(jäljempänä ’Rekisterinpitäjä’)
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Kolehmainen
Tilitoimisto Katteexi Oy
Urheilukatu 5-7
96100 Rovaniemi
tuomo.kolehmainen@katteexi.fi
044 3300 646
3 Tietosuojavastaava
Juha Pulkkinen
Tilitoimisto Likvidi Oy
Siltakatu 14 B 22
80100 Joensuu
juha.pulkkinen@likvidi.fi
044 771 6649
4 Rekistereiden nimet
Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisterit
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietosisältö
Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee sivustojen käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka
käyttäjät ovat itse toimittaneet sivustoilla olevilla yhteydenotto/tarjouspyyntö -lomakkeilla tai
sivuston kautta sähköpostilla.
Verkkosivustoilla olevan uutiskirje -tilauksen kautta pystymme
kumppaniemme ajankohtaisia uutisia, jotka sivuston käyttäjä
sähköpostiosoitteeseensa tilannut.

välittämään omia ja
on halutessaan itse

Henkilötietojen keräämisen kautta voimme myös lähettää, yhteystietonsa jättäneille, kohdennettuja
yhteydenottoja ja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua
käyttöä, voi käyttäjä pyytää henkilökohtaisesti ja kirjallisesti tietojensa käyttämisen tai niiden
poistamisen.
Verkkosivustojen lomakkeella kerättävät tiedot:
-yrityksen y-tunnus
-sähköposti
-puhelinnumero
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-liikevaihto
-ostolaskujen lukumäärä
-myyntilaskujen lukumäärä
-palkkojen lukumäärä
Evästeiden kautta kerättävät tiedot
6 Rekisterin tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
Rekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän palveluiden myyntiin ja tuottamiseen, liiketoiminnan
kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja viestintään.
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja
käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai
siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.
7 Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei myy, vaihda tai muutoin luovuta rekisteröityjen tunnistamiseen liittyviä tietoja
ulkopuolisille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja, voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa rajoissa, valikoimilleen yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän
lukuun ja osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat
säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
8 Turvallisuus ja hyväksyntä
Rekisterin tiedot on suojattu teknisesti ja hallinnollisesti. Sivustoja käytetään palvelimilla ja
järjestelmillä, jotka on suojattu palomuureilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla. Tietojen
käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ainoastaan
yksilöidyillä Rekisterinpitäjän ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin
sisältämiin tietoihin Rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
Sivustojen käyttäjä antaa henkilötiedot toimittamalla Rekisterinpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle
oikeuden käyttää tietoja tässä selosteessa kuvaillulla tavalla. Rekisterinpitäjän sivustoja käyttämällä
annettu hyväksyntä koskee ainoastaan sivustolla annettuja käyttäjätietoja.
Tämä tietosuojaseloste koskee vain Rekisterinpitäjän verkkosivustoja. Sivustot voivat sisältää
linkkejä kumppaniemme tai kolmansien osapuolien sivustoille. Emme ole vastuussa muiden
sivustojen tietosuojasta tai niiden käyttöehdoista.
9 Rekisteröidyn oikeudet
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Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään
koskevat tiedot rekisteristä.
10 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 15.5.2018.
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