REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä
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Rekisterinpitäjä

Nimi

Nikinet ( Y-tunnus: 1821078-6)
Osoite

Ruotsinpiha 2 B 20, 01520 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

041-5246973 / info@nikinet.fi

Nimi
2
Kirsi Nieminen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Ruotsinpiha 2 B 20, 01520 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
kirsi@nikinet.fi
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Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Nikinet:in asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus on Nikinet:in asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten
toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää
Nikinet:in asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen
verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä
rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Nikinet:in omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Nikinet saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen
ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita (mm. verkkokauppa-alusta ja palvelinpaikka). Osa
rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.
Tietoja käsitellään ainoastaan Nikinet:in asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Nikinet:illä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena
luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. Nikinet:in tekemiä
tuotteita, palveluja tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen
ilmoittamalla siitä Nikinet:in rekisterinhoitajalle.

5
Rekisterin
tietosisältö

- Perustiedot
- Nimi, osoitteet, postinumerot, postitoimipaikat, kotikunta, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteeet
- Asiakassuhteen alkamispäivä
- Sukupuoli, kieli, kansalaisuudet
- Virallinen sektorikoodi, verotusmaat
- Kuolinpäivä, ilmoituspäivä
- Markkinointikielto
- Tieto uutiskirjeiden tilauksesta

- Syntymäaika ja henkilötunnus
- Poikkeavat asiakkuuden tilakoodit
- Väestörekisterikeskuksen
muutospäivä
- Markkinointiluvat

- Asiointitiedot (palvelut, sopimukset, toimeksiannot)
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Järjestelmän tiedot kertyvät asiakkaan Nikinet:ille joko sopimuksella tai muulla tavalla antamista
Säännönmu- tiedoista. Asiakkaan perustiedot päivittyvät Nikinet:in rekisteriin, kun asiakas päivittää ne itse
kaiset tieto- Nikinet:ille.
lähteet

REKISTERISELOSTE
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Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Nikinet:in käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.
7
Tietojen
Rekisteröityneet henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
säännönmukaiset perintätoimet estä tietojen poistamista.
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

- Lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Nikinet:in tiloissa tai tilaisuuksissa vierailevien tietoja säilytetään manuaalisena ainestona
enintään kahdeksan (8) vuorokautta.
Päivän aikana käsiteltäviä asiakastietoja ei kirjata manuaaliseen muotoon, muutoin kuin
arkistosäilytykseen asianmukaista käyttötarkoitusta varten. Kaikki henkilötietoja sisältävät
manuaaliset kirjaukset hävitetään välittömästi käsittelyn jälkeen.
Arkistosäilytykseen tarkoitettuja, asiakasrekisteritietoja ja muita henkilötietoja sisältäviä
asiakirjoja säilytetään alkukäsittelyn jälkeen Nikinet:in tiloissa asiakirjoille tarkoitetuissa
kansioissa.
Ainoastaan Nikinet:in työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti arkistoituja tietoja.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot: Ainoastaan määrätyillä Nikinet:in työntekijöillä on oikeus käsitellä
rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen
vaitiolosopimusten mukaisesti ja nojalla.

