TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

5.4.2018

Nimi

ATK-palvelu Gigabitti (Y-tunnus: 2014893-4)
Osoite

Salvumiehenkatu 4 B, 20320 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

045 133 5454 / asiakaspalvelu(ät)gigabitti.fi
Nimi
2
Antero Kautto
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Salvumiehenkatu 4 B, 20320 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
045 133 5454 / asiakaspalvelu(ät)gigabitti.fi

3
Huoltorekisteri
Rekisterin
nimi
4
Tietoja käytetään asiakkaiden toimittamien ATK-laitteiden huoltotoimenpiteiden kirjaukseen.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaasta tallennetaan seuraavat tiedot:
- huollon alku- ja loppupäivämäärät
- nimi
- lähiosoite
- puhelinnumero / sähköpostiosoite
- tietokoneen perustiedot (sarjanumero, valmistaja/malli, käyttöjärjestelmä, lupa tyhjennykselle)
- tietokoneelle asennetut ohjelmistot
- tietokoneelle tehdyt toimenpiteet
- asiakkaan allekirjoitus työnluovutuksen osalta

6
Asiakkaan kontaktitiedot saadaan asiakkaalta tai asiakasrekisteristä, jos asiakas on käynyt aiemmin
Säännönmu- ATK-palvelu Gigabitin asiakkaana
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei luovuteta rekisteristä ulkopuolisille tahoille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaaliset tulosteet huoltopapereista säilytetään lukitussa tilassa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja säilytetään vahvasti kryptatussa tietokoneessa, joka on suojattu virustorjunnalla ja
uusimmilla käyttöjärjestelmän päivityksillä. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä tietokoneeseen ja myös
tietokoneen kirjautuminen on suojattu vahvalla salasanalla.
Rekisteriin ei tallenneta salassa pidettävää tietoa.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot itsestään.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla
asiakaspalvelu(ät)gigabitti.fi:
ATK-palvelu Gigabitti
Salvumiehenkatu 4 B
20320 Turku

11
Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa korjaamista.
Oikeus vaatia
tiedon
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostilla
korjaamista asiakaspalvelu(ät)gigabitti.fi:
ATK-palvelu Gigabitti
Salvumiehenkatu 4 B
20320 Turku
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain §30:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Henkilötietoja ei käytetä ilman asiakkaan lupaa ATK-palvelu Gigabitin omien tiedotteiden
lähettämiseen.

