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HENKILÖREKISTERI JA REKISTERINPITÄJÄ 

HENKILÖREKISTERIN NIMI: 

Siivoushuolto Oy:n asiakas-ja henkilöstörekisteri 

Rekisterinpitäjä: 

Siivoushuolto Oy Y1702264-4 

Osoite Perämiehenkatu 5, 00150 Helsinki 

Puh 0207401660, Sähköposti: etunimi.sukunimi@siivoushuolto.fi 

Yhteyshenkilö ja tietosuojavaltuutettu: Ilkka Tuomi 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Siivoushuolto Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi. Henkilötietojen perusteena on asiakkaan antama suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Lisäksi 
ylläpidämme normaalia lakisääteistä työnantajarekisteriä. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteröimme käsittelyssä rekisteröidyn eli käyttäjän nimen, kielen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä henkilöstön osalta 
henkilötunnuksen.  Talletamme asiakas-ja hlöstöviestittelyssä normaaliin kanssakäymiseen tarvittavat viestit ja aikataulut. 

TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään tai asiakkaalta toimeksiannon yhteydessä. 

TIETOJEN LUOVUTUS 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

Siivoushuolto Oy voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen. Heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja ja niitä käytetään ainoastaan 
ohjeidemme mukaisesti. 

Siivoushuolto Oy voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön vaatiessa, kuten toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi 

Työntekijöiden osalta Siivoushuolto Oy voi käyttää alihankkijoita tai heidän ohjelmiaan palkka-ja vakuutustietojen toimittamiseen. Asiakkaiden osalta 
voidaan alihankkijoita tai heidän ohjelmiaan käyttää laskutuksessa tai vakuutustietojen toimittamiseen. Voimme käyttää toiminnassamme ulkomaisia 
alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan tarpeellisessa tapauksessa siirtää EU/ETA:n ulkopuolelle esim.petoksen selvittelyssä tai esim.käyttämällä luotettavaa 
ja tunnettua ulkomaista perintäyhtiötä. 

TIETOSUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Henkilöstötietoja säilytetään omissa tiloissa 
lukittujen ovien takana, joihin pääsy on vain oikeutetulla henkilöllä. Henkilötietoja sisältävät ohjelmistot ja sivustot ovat suojattu palomuurein, salasanoin 
sekä muin teknisin keinoin. 

TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN 

Jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa koska tahansa sekä kustannuksetta vuosittain henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 
Pyynnöt tarkistukselle osoitetaan tietosuojakäytännössä ilmoitetulle yhteyshenkilölle.Tarkastuspyynnössä tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset 
seikat ja se tulee tehdä kirjallisesti käyttäjän allekirjoittamassa pyynnössä. 

Siivoushuolto Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa itse antamiensa tietojen oikeellisudesta. Käyttäjän vastuulla on myös ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle, 
mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Jos käyttäjä katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaisille Euroopan Unionin alueella. 
Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. 
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