Seloste päivitetty 24.5.2017

www.aski.fi -palvelun tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Y-tunnus: 0202176-1
Osoite:
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Anttila, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
mika.anttila@skal.fi

2. Rekisteröidyt
•

Aski.fi -palveluun rekisteröityneet käyttäjät

3. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Palvelun toteuttaminen
Sähköinen ja muu asiakasviestintä
Palvelujen ja etujen tarjoaminen sekä markkinointi
Analysointi ja tilastointi
Asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen
muuta vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste:
•
•

Henkilötietoja käsitellään palvelun toteuttamiseen liittyvän oikeutetun edun perusteella.
Henkilötietoja käsitellään henkilön suostumuksen perusteella (suostumus kerätty tilauslomakkeella
ja tapauskohtaisesti muulla tavoin kirjallisesti). Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:

•
•
•
•
•
•
•

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Yritys ja yrityksen y-tunnus
SKAL:n jäsennumero, jos ilmoitettua
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja, kuten toimialatieto
Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä asiakaspalautteet
www.aski.fi -palvelun käytön yhteydessä kerätyt tiedot kuten esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuilta kerätyt tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Tai sähköisesti osoitteeseen:
keskus@skal.fi
Pyynnöt voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.
Varmistamme henkilöllisyyden ennen tietojen luovuttamista.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Tarkastusoikeutta voidaan käyttää maksuttomasti kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä voidaan
veloittaa kohtuulliseksi arvioimamme korvaus todellisten kustannusten mukaisesti.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää rekisteröidyn rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Tietoja ei poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ovat tarpeen rekisteröidyn ja reksiterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan säännönmukaisesti:
•

Rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla vastaavalla
tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille
vain seuraavissa tapauksissa:
•
•

•
•
•

Lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa ja tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten.
Kun yhteistyökumppanimme (muun muassa Visma Consulting Oy) käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
Mikäli arvioimme, että henkilötietojen luovuttaminen on välittämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

8. Tietojen säilytysaika
•
•
•
•
•

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin niiden säilyttämisen on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään
kymmenen vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
Markkinointi ja uutiskirjepalvelulistoilta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointi- tai uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.
Rekisteröity voi lisäksi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan kohdassa 5 kuvattujen oikeuksien
mukaisesti tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
•
•

Rekisterin tietoja käsittelevät Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n nimeämät pääkäyttäjät.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty
kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat
muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet toimihenkilöt ja järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt
rekisterinpitäjän työntekijät. Palvelimen tietokanta on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Tiedot on
suojattu palomuurilla.
Rekisterin toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.
Manuaaliset tiedot
Rekisterin sisältämät tulostetut tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista www.aski.fi palvelun kirjautumissivulle www.aski.fi, josta löytyy viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.

