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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

18.4.2018

Nimi

US WOOD OY
Y-tunnus 1008022-7
Osoite

Jäsperintie 6
46800 MYLLYKOSKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 0108212500
uswood@uswood.fi
Nimi
2
Yhteyshenki- Juuso Kurki
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Jäsperintie 6
asioissa
46800 MYLLYKOSKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0504900883
juuso.kurki@uswood.fi
Purupaaliverkkokauppaan rekisteröityneet henkilöt

3
Rekisterin
nimi
4
Rekisteriin kerättävien henkilötietojen tarkoituksena on identifioida kaikki ne henkilöt, jotka tilaavat
Henkilötieto- US WOOD OY:n verkkokaupasta kuivikepurupaaleja.
jen käsittelyn
tarkoitus
Tietoja voidaan käyttää myös muuhun yhteydenpitoon, kuten asiakastyytyväisyystutkimuksiin,
mahdollisten reklamaatioiden hoitoon sekä muuhun yhteydenpitoon.
Tietojen käyttämistä suoramarkkinoinnissa hyödynnetään ainoastaan, mikäli asiakas on antanut
siihen suostumuksensa verkkokaupan tilauksen yhteydessä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin kerätään purupaaleja tilanneiden henkilöiden perustiedot, kuten: nimi, osoite,
puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoitteet.
Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä muita tietoja, joita voidaan tarvita tuotteen toimitukseen liittyen.

6
Henkilö - ja muut tarvittavat tiedot kerätään henkilöiltä pääasiallisesti internetsivuiltamme
Säännönmu- (www.kauppa.uswood.fi) löytyvällä tilaajan tiedot - lomakkeella. Lisäksi henkilöt voivat täydentää
kaiset tieto- osoite- ja henkilötietojaan sähköpostitse tai puhelimitse US WOOD OY:lle.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tallennettuja tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan kuljetuksiin liittyvissä asioissa
Tietojen
huolintaliikkeelle ja mahdollisen reklamaation hoidon sitä edellyttäessä. Muutoin tietoja ei luovuteta
säänkolmansille osapuolille.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä rekisterin ylläpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tiedoista ei ensisijaisesti kerätä manuaalista aineistoa. Mikäli manuaalista aineistoa
poikkeuksellisesti kerätään, tieto säilytetään suojatussa tilassa US WOOD OY:n toimipisteessä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK-järjestelmään tallennettuihin tietoihin on rajoitettu pääsy vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat
tietoja selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tietojen saatavuus ja pääsy niihin on rajattu
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella verkkokaupasta puruja tilanneella henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevia tietoja.
Mikäli rekisteissä oleva henkilö haluaa tarkistaa tietojaan tulee hänen olla yhtyedessä rekisteriä
ylläpitävään tahoon. Tässä tapauksessa tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
juuso.kurki@uswood.fi tai soittaa numeroon 0504900883.

11
Henkilöllä on oikeus vaatia US WOOD OY:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä
Oikeus vaatia olevia virheellisiä, tarpeettomia, vanhentuneita tai puutteellisia häntä koskevia tietoja. Korjauspyyntö
tiedon
tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen juuso.kurki@uswood.fi.
korjaamista

12
Henkilöillä on oikeus kieltää US WOOD OY:tä käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin sekä muihin
Muut henkilö- markkinoinnillisiin toimenpiteisiin. Markkinointikielto tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna
tietojen käsit- osoitteeseen juuso.kurki@uswood.fi
telyyn liittyvät oikeudet

