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1.
Rekisterinpitäjä

2.
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
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Nimi:
Pellon Serviisi Oy
Osoite
Kunnantie 4
95700 Pello
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 – 506 1539, virpi.kotakorva@pello.fi
Nimi: Aila Jussi, Aila Karakko
Nimike: palvelusihteeri
Osoite
Kunnantie 4
95700 Pello
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
aila.jussi@pello.fi, 040-630 9302, aila.karakko@pello.fi, 040-689 6515

3.
Rekisterin nimi
4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

asiakasrekisteri, työntekijärekisteri

5.
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekistereihin tallennetaan nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero,
osoite, laskutukseen liittyvät suoramaksu- tai verkkolaskuosoite, pankkiyhteystiedot,
edunvalvontatieto.

Asiakastiedot palvelusopimuksia, laskutusta ja perintää varten.
Työntekijärekisteri työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitoon.

Työntekijärekisteriin tallennetaan nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero,
osoite, pankkiyhteystiedot, koulutus, työkokemus, ammattiliiton jäsenyys, tiedot
poissaoloista.
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6.
Säännönmukaiset Tiedot kerätään asiakkailta ja työntekijöiltä itseltään, Fonecta numeropalvelun tai muuta
tietolähteet
vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

7.
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja
tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Pellon Serviisi Oy:n ulkopuolelle, pois lukien perintää suorittavan
sopimuskumppani sekä ne tahot, joilla on lainsäädännön mukaan oikeus tietojen
saantiin..
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
8.
Rekisterin ylläpitoAineisto säilytetään lukittavassa ja valvotussa tilassa. Tietoja käsitellään
järjestelmät ja
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
suojauksen
periaatteet

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ohjelmistot ja tietokanta ovat internet-palvelimella. Tietojärjestelmä on suojattu
palomuurien, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojärjestelmän käyttö vaatii
henkilökohtaisen käyttötunnuksen ja salasanan, jotka pääkäyttäjä antaa esimiehen
pyynnöstä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.
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9.
Tarkastusoikeus
ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla ja työntekijällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat järjestelmiin
tallennetut tiedot.

10.
Tiedon
korjaaminen ja
tiedon
korjaamisen
toteuttaminen

Asiakkaalla ja työntekijällä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten ja
tarpeettomien tietojen oikaisua kirjallisesti. Kirjallinen tarkastuspyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopiot ovat
maksuttomia kerran vuodessa.

11.
Muut mahdolliset
oikeudet

