
YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE SEKÄ INFORMOINTIASIAKIRJA    17.4.2018 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) 13 artikla 
 
1. Rekisterin pitäjä 

Premec Oy 
Kettukallionkatu 2, 84100 YLIVIESKA 
Puhelin: +358 (0)8 4112531 
Y-tunnus: 1769513-6 
 

2. Rekisterin yhteyshenkilö 
Mika Pajukoski 
Premec Oy 
Puhelin: +358 (0)50 089 2425 
 

3. Rekisterin nimi 
Premec Oy:n henkilörekisteri (jäljempänä myös rekisteri) 
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste 
Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. 
 
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (HetiL 523/1999) 8 § kohtaan 
5, mikä oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn, kun rekisteröidyllä on asiakassuhde, työsuhde tai 
muu asiallinen yhteys rekisterinpitäjään. EU:n tietosuoja-asetuksen (artikla 6, kohta b) mukaan 
henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa 
rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 
rekisteröidyn pyynnöstä. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 
Asiakkaan perustiedot yhteydenottoa varten: 

• etunimi ja sukunimi 
• katusoite, postinumero ja postitoimipaikka 
• puhelinnumero 
• sähköpostiosoite 
• organisaatio 
• toimenkuva 
• mahdollinen Y-tunnus 

Asiakassuhteen ja työsuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja: 
• asiakkaan pankkitilin numero 
• asiakkaan tilaustiedot 
• tavaroiden toimitus- ja laskuttamistiedot 
• markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettämisen tiedot 
• laitteiden ja ohjelmistojen yksilöintitiedot 
• palkkausperusteet  
• työaikatiedot 
 

6. Tietojen kerääminen ja käsittely 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden 
käyttämisen yhteydessä sekä messu- ja asiakaspalautejärjestelmistä. Henkilötietoja käytetään:  

• asiakaspalveluun 



• identifiointiin 
• laskutukseen 
• markkinointiin 
• palkanmaksuun 

 
7. Tietojen luovutukset ja siirrot 

Käyttäjän tietoja jaetaan käyttäjäorganisaatioiden luvalla. Tietoja ei muutoin luovuteta 
kolmansille osapuolille EU:n alueella eikä EU:n ulkopuolelle. 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä 
käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu 
vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu. 
 

9. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn li ittyvät oikeudet 
Henkilötietolain (HetiL 523/1999) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään 
koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) 
antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin 
(luettelo kohdassa 5). 
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet 
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa 
suoramarkkinoinnissa. 
 
Henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu 
tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (HetiL 523/1999 28§). Pyynnöt 
osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 


