Tietosuojaseloste
Henkilötietojesi ja yksityisyytesi suojaaminen on Savosolarille erittäin tärkeä asia.
Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, kuinka Savosolar Oyj (myöhemmin Savosolar)
yhdessä tytäryhtiöidensä (Savosolar Aps ja Savosolar GmbH) kanssa käsittelee yksittäisiltä
henkilöiltä keräämiään henkilötietoja.
Tietosuojaseloste koskee niin verkossa kuin muitakin kanavia myöden kerättyjä
henkilötietoja.
Tietosuojaselosteessa otamme kantaa ainoastaan Savosolarin suorittamien henkilötietojen
käsittelyyn.
Web-sivuillamme (www.savosolar.com) voi olla linkkejä muihin sivustoihin. Savosolar ei ole
vastuussa muiden verkkosivustojen tietosuojasta tai sisällöstä. Pyydämme web-sivujen
käyttäjää lukemaan Savosolarin tietosuojaselosteen ennen sivuston käyttöä. Käyttämällä
sivustoa henkilö osoittaa hyväksyvänsä nämä tietosuojaperiaatteet.
Rekisterinpitäjä
Savosolar Oyj, 2309682-6
Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli
puh. +358 (0)10 271 0810
info@savosolar.com
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Aulikki Hynönen
Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli
puh. +358 (0)10 271 0810
aulikki.hynonen@savosolar.com
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani voi käsitellä henkilötietojasi EU:n
tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain sallimissa rajoissa liiketoiminnan harjoittamiseen ja
kehittämiseen, tiedottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, sopimusten hallinnoimiseen
ja täyttämiseen, sekä mahdollisten lainmukaisten velvotteiden hoitamiseen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilöltä itseltään saatuja tietoja sekä tämän pyynnöstä tai
suostumuksella hankittuja tietoja.
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Rekisteri voi sisältää kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•

etu- ja sukunimi
yritys/organisaatio
tehtävä ja/tai asema yrityksessä
postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
uutiskirjeiden tilausta koskeva tieto
syntymäaika ja henkilötunnus (sisäpiirilistat)

Asiakkaiden ja toimittajien osalta rekisteri voi sisältää edellä mainittujen lisäksi seuraavia
tietoja:
•
•
•

asiakasnumero
tiedot tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
www-sivustojen osoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan
asiakkaalta tarjouspyynnöistä, sopimuksista, asiakastapaamista ja muista tilanteista, joissa
asiakas luovuttaa tietoja. Lisäksi rekisterin tietolähteenä toimivat web-sivuillamme oleva
uutiskirjeen tilauslomake, palautelomake sekä sähköposti.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojenkäsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen takia osa tiedoista voi sijaita
Savosolarin alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden
avulla. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi
tai mikäli viranomainen tietoja erikseen pyytää.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siirtää
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten
toimittaminen tai tekniset ratkaisut sitä edellyttävät.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.
Tietojärjestelmiä käytetään verkkoympäristössä. Kaikki Savosolarilla käytössä olevat
tietojärjestelmät ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Henkilötiedot säilytetään
luottamuksellisina. Pääsy tietoihin on ainoastaan niillä henkilöillä, joiden toimenkuva sitä
edellyttää. Käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä organisaatiossa.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
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Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö
tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Savosolar Oyj/Tietosuoja, Insinöörinkatu 7, 50150
Mikkeli tai sähköpostitse ositteeseen info@savosolar.com.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Savosolar Oyj/Tietosuoja,
Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli tai sähköpostitse ositteeseen info@savosolar.com.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi (tulla unohdetuksi). Rekisteröidyn
oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Savosolar voi olla poistamatta
tietoja, mikäli tietojen säilyttäminen on välttämätöntä esimerkiksi sopimuksen tai
lakisääteisen velvollisuuden takia. Savosolar ei kuitenkaan enää aktiivisesti käsittele
henkilötietoja, mikäli rekisteröity sen kieltää.
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