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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) ja sitä täydentävän tietosuojalain (1050/2018)
mukainen rekisteriseloste eli tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
JPT Serco Oy
Ristolantie 5
27710 Köyliö

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Outi Nenonen
outi.nenonen@serco.fi
02 48080 7007

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyperuste
Rekisterin tietoja käytetään rekisterin pitäjän myyntitarjousten ja -tilausten käsittelyyn ja viestintään, varsinaisten tai
potentiaalisten asiakkaiden asiakassuhteiden hallintaan ja hoitamiseen, asiakaskohtaiseen viestintään ja
markkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa rekisterin pitäjän käytössä olevien viestimien kautta sekä
palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Potentiaalinen asiakkuus syntyy tyypillisesti henkilön
ilmaistua kiinnostuksensa rekisterinpitäjän tuottamia tuotteita ja palveluita kohtaan.
Asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisterin pitäjän oikeutetun edun peruste (asiakkuus) ja sopimusperuste.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasyrityksen (tai yksityishenkilöiden tapauksessa asiakkaan) nimi, osoite ja y-tunnus. Asiakasyrityksen (tai
yksityishenkilöiden tapauksessa asiakkaan) yhteyshenkilöiden nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
mahdollinen titteli.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen yllä esitettyä rekisterin käyttötarkoitusta varten.
Poistamma ja tuhoamme tiedot välittömästi, kun saamme tiedon tietojen vanhentumisesta tai tarpeettomuudesta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot on kerätty ja kerätään JPT Serco Oy:n asiakkailta, jotka ovat kiinnostuneet valmistamistamme
tuotteista tai ovat tilanneet niitä. Uusien asiakkaiden yhteystiedot lisätään asiakasrekisteriin ensimmäisen
tarjouksen/tilauksen tai muun yhteydenoton yhteydessä.
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Tietojen luovutus
Henkilötietoja saatetaan välittää yhteistyökumppaneillemme, esimerkiksi alihankkijoillemme, mikäli se on tuotteiden
ja palvelun tuottamisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi luovutamme viranomaisten vaatimia henkilötietoja heille.
Huolto- ja jälleenmyyntisopimuskumppaniemme yhteystiedot ilmoitetaan nettisivuillamme. Tästä sovitaan erikseen
huolto- ja jälleenmyyntisopimuksessa.
Muille ulkopuolisille tietoja ei luovuteta tai jaeta, ei myöskään ETA-maiden ulkopuolelle.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?
Kaikki rekisteröidyn oikeudet on esitetty JPT Serco Oy:n tietosuojapolitiikassa. Kaikki pyynnöt henkilötietoihinsa
liittyen tulee tehdä rekisteriasioita hoitavalle rekisterinpitäjän henkilölle kirjallisesti.

Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka
myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin ko. käyttöoikeus liittyy.
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