
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
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Rekisterinpitäjä 

LVI-insinööritoimisto Nuutinen Oy 

Y-tunnus: 2944431-8 

Postiosoite: Jyrängönkatu 32, 18150 Heinola 

Sähköposti: teemu.nuutinen [ät] lvi-nuutinen.fi 

Puhelin: 050 596 0586 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten. 

Henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tarkoituksena voivat olla asiakassuhteiden tai muiden asiallisten 

yhteyksien hoitaminen ja ylläpitäminen, laskuttaminen, sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden 

täyttäminen, sopimuksen tekeminen tai sen valmistelu/suunnittelu sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen 

etujen turvaaminen. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteina voivat olla sopimus, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite ja/tai 

rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakas-/sopimussuhde). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös 

rekisteröidyn suostumukseen. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Tallennettavia tietoja voivat olla henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, 

verkkotunnistetiedot, laskutustiedot sekä asiakas-/sopimussuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät 

tiedot. 

 

 Säännönmukaiset tietolähteet 

Käsiteltävät tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään mm. sähköpostitse, puhelimitse, 

tapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.  

 



Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.  

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Tietojen säilyttäminen 

Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen 

käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun tietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen, tiedot poistetaan. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mm. fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) 

henkilötietojen suojaamiseksi (esim. häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta 

pääsyltä tai luovuttamiselta). Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja digitaalinen aineisto 

säilytetään asianmukaisin teknisin toimenpitein (esim. salasana, palomuuri) suojattuna. Huolehdimme siitä, 

että tallennettuja tietoja käsitellään asianmukaisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden 

toimenkuvaan se kuuluu. 

 

Rekisteröidyn oikeuksia 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa oikaisemista, 

päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa 

määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sovellettavan lain 

edellyttämässä laajuudessa. 

Rekisteröidyllä on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus pyytää siirtämään hänestä 

tallennetut henkilötiedot järjestelmästä toiseen. 

Käsitellessämme tietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 

peruuttaa antamansa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa 

muuta oikeusperustetta. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo sen aiheelliseksi. 

Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai poistamista taikka 

vaatia käsittelyn rajoittamista, tulee pyyntö lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi 

pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

 

 


