
     TIETOSUOJASELOSTE  
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  24.5.2018, viim eksi  
päivitetty 11.3.2020 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Dust Control Systems Oy 

Osoite 

Radanvarsi 5, 45910 VOIKKAA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 044 730 8100 

2 
Yhteyshenki-  
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Anna Fjodorova 
Osoite 

Radanvarsi 5, 45910 VOIKKAA 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh. 044 730 8101, e-mail: etunimi.sukunimi@dcs.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Yrityksen asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn  
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito. 
Rekisteriin tallennetaan tarjouspyynnön / ostotilauksen yhteystiedot yhteyshenkilöineen sekä 
laskutus- ja toimitusosoitteineen eikä niihin yhdistetä muita tietoja muista mahdollisista lähteistä. 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.      
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Yrityksen nimi, aputoiminimi, VAT-tunnus, laskutusosoite, toimitusosoite, www-osoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero, sopimusnumero, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä 
niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, 
mm. yhteyshenkilö ja hänen asema yrityksessä. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset  
luovutukset 

Mitään tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tiedot voidaan luovuottaa 
Suomen viranomaisten vaatimuksesta. Tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, jos Dust 
Control Systems Oy:n antama toimeksianto tai palvelun toteuttaminen niin vaatii. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei käsitellä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
Rekisteri on lukitussa tilassa lukkojen suojaama eikä tietoja käsittele muut kuin Dust Control Systems 
Oy:n ohjeistetut työntekijät. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Palvelimella säilytettävät rekisteritiedot on palomuurien ja muiden teknisten ratkaisujen suojaamat 
eikä tietoja käsittele muut kuin Dust Control Systems Oy:n ohjeistetut työntekijät. Palvelinlaitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  

10 
Tarkastus- 
oikeus  

Kaikilla rekisteröidyillä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa).  

11 
Oikeus vaatia  
tiedon 
korjaamista 
 

Kaikilla rekisteröidyillä on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada omat tietonsa korjatuksi oikeellisuuden 
varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).   

12 
Muut henkilö-  
tietojen käsit-  
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tietoja poistetaan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 


