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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä on MixCar Oy / Pk-kauppapalvelun henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 

15.12.2020. 

 

1.Rekisterin pitäjä 

MixCar Oy / Pk-kauppapalvelu 

Vanha yrttimaantie 3 

00730 Helsinki 

info@kauppapalvelu.fi 

puh: 040-9684482 / 041-5226462 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Marko Miettinen 

041-5226462 

info@kauppapalvelu.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

henkilön suostumus, sopimus jossa rekisteröity on osapuolena ja rekisterinpitäjän 

oikeutettu etu (kauppapalvelun asiakkuussuhde). 

5. Rekisterin tietosisältö 
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Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat etunimi, sukunimi, henkilötunnus, laskutusosoite, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite, ovikoodi sekä tieto tilatuista palveluista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen yhteyshenkilöltään 

kauppapalvelun internet-kaupan asiakastietolomakkeen kautta, sähköpostitse tai 

puhelimitse. Tietolähteenä voi olla myös varsinainen rekisteri, jossa kauppapalvelun 

asiakasrekisteri on osarekisterinä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tiedot luovutetaan ainoastaan kauppapalvelun henkilökunnan käyttöön seuraavin osin: 

Asiakaspalvelulle ja laskutukselle kaikki asiakastiedot. Kuljetus saa muut tiedot, paitsi 

henkilötunnuksen. Keräily saa tiedoksi vain kauppapalvelun asiakasnumeron ja 

sukunimen. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, 

niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti 

ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tietotekniikalla käsiteltävät tiedot: SHHS- salaus, asiakastunnukset, kauppapalvelun 

henkilökunnan tunnukset. Kaikki asiakasta koskevat tiedot on määritelty salassa 

pidettäviksi ja niitä luovutetaan vain asiakastiedoissa etukäteen ilmoitetuille henkilöille 

10. Tarkastusoikeudet sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä itsellään tai rekisteröitymislomakkeeseen ilmoitetulla henkilöllä on oikeus 

tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai 

puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkistus ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai 
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sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 

todistamaan henkilöllisyytensä. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Pk-kauppapalvelu ei luovuta tietoja muille yrityksille, toimijoille tai henkilöille ilman 

rekisteröityneen erillistä pyyntöä. Asiakasrekisterin sisältö on määritetty salassa 

pidettäväksi. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 

henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee 

lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti tai sähköpostilla. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa joka on pääsääntöisesti kuukauden 

kuluessa. 


