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Semtu Oy:n Tietosuojaseloste

2.7.2020

Rekisterinpitäjä
Semtu Oy
PL 124
04201 Kerava
Y‐tunnus 0712087‐3
mailbox@semtu.fi
puh. 09 2747 950
Rekisteri
Semtu Oy:n asiakas‐ ja markkinointirekisteri.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Semtu Oy:n oikeuksien ja velvollisuuk‐
sien toteuttaminen sekä Semtu Oy:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi olemassa oleville sekä potentiaa‐
lisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Rekisteröidyt tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Yrityksen nimi, y‐tunnus
• Vastuuhenkilöiden nimet
• Yhteystiedot
• Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakasyritykseltä asiakastietolomakkeella ja luottotietorekisteristä. Lisäksi tietoja voidaan
hankkia myös internetistä tai muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Semtu Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille.
Rekisterin tietoja luovutetaan tilitoimiston talousosastolla yhtiön kirjanpidosta huolehtiville henkilöille, joita
koskevat kohdassa suojausperiaatteet mainitut velvollisuudet. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa perintätar‐
koituksiin tai viranomaisille, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää sekä yhtiöille, jotka huolehtivat markkinointi‐
materiaalin lähettämisestä tai jonka palvelua käytetään markkinointimateriaalin lähettämiseen. Myös heitä
koskevat kohdassa suojausperiaatteet mainitut velvollisuudet.
Tietojen siirto EU:n/ETA‐alueen ulkopuolelle
Semtu Oy ei luovuta tietoja EU/ETA‐alueen ulkopuolelle.
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on Semtu Oy:n henkilöstön käytössä heidän tehtäviensä toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.
Rekisterin henkilötiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä, kun kaikki asiakassuhteen aikana syntyneet
velvoitteet on hoidettu, mikäli lainsäädäntö ei muuta edellytä.
Rekisterin mahdolliset manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja sähköiset tiedot palvelimilla, jotka
ovat teknisin keinoin suojattu.
Rekisterin tiedot korjataan/poistetaan henkilön pyynnöstä viivytyksettä.
Tarkastus/korjaus/poisto‐oikeus
Yksityishenkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö
on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava rekisterin ylläpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Oikaisupyyntö on tehtävä
kirjallisesti ja osoitettava rekisterin ylläpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa tai
muuta suoramarkkinointia, markkinatutkimusta tms. varten. Kielto osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää lähettämästä hänelle markkinointiviestejä. Kielto voidaan tehdä kirjallisesti
osoitettuna rekisterin ylläpitäjälle. Lisäksi lähettämissämme uutiskirjeissä on linkki, josta voi estää uutiskir‐
jeiden lähettämisen.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
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