
Suomen Viemärihuolto Oy:n asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä  

Suomen Viemärihuolto Oy 
Kisällintie 6 
04500 Kellokoski 

Y-tunnus 2827639-1 
0400 330 803 
info@viemarihuolto.com 

Rekisterin nimi  

Suomen Viemärihuolto Oy:n asiakasrekisteri 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö  

Riina Seppänen, 0400 330 803, info@viemarihuolto.com 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien 
täyttämiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, 
palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, 
mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: 

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

• etu- ja sukunimi 

• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

• asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa 

• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

• Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus 

• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen) 

• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet 

ja niihin osallistuminen 

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: 

• asiakasnumero 

• y-tunnus tai henkilötunnus 

• laskutus- ja perintätiedot 

• yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti) 

• asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. 

tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä 

asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut sekä sähköpostit) 



Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri koostetaan Suomen Viemärihuolto Oy:n asiakastietojärjestelmästä, sivuston kävijäseurantatyökalusta, 
yhteydenottolomakkeesta sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja 
tapahtumien yhteydessä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia 
palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin 
edellyttäessä. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin 
edellyttäessä. 

Rekisterin suojaus 

A Manuaalinen aineisto 

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai 
luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. 
Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja 
paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla 
yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. 
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy 
rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

Evästeet 
Rekisterinpitäjän sivuilla käytetään evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka 
verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja 
sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi 
evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto 
toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen. 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. 
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan. 
Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Suomen Viemärihuolto Oy:n rekisteriasioita hoitavaan 
henkilöön. 

Tietosuojailmoituksen muuttaminen 

Suomen Viemärihuolto Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. 
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 
Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti. 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.3.2021 

 


