
  
  

ASIAKASREKISTERIN  TIETOSUOJASELOSTE  
Henkilötietolain  (10§  ja  24§)  ja  EU:n  yleisen  tietosuoja-‐asetuksen  mukainen  rekisteri-‐  ja  
tietosuojaseloste.  
  
1.  Rekisterin  ylläpitäjä  
Rentcon  Oy  
Kutojantie  11  02630  ESPOO  
Y-‐tunnus  0953663-‐7  
Puhelin:  010  326  1420  
Sähköposti:  rentcon@rentcon.fi  
  
2.  Yhteyshenkilö  rekisteriä  koskevissa  asioissa  
Jarkko  Jokela  
Kutojantie  11  02630  Espoo  
Puhelin:  010  326  1420  
Sähköposti:  jarkko.jokela@rentcon.fi  
  
3.  Rekisterin  nimi  
Laskutus-‐  ja  asiakasrekisteri  
  
4.  Henkilötietojen  käsittelyn  tarkoitus  
Henkilötietoja  kerätään  laskutusta,  lakisääteistä  kirjanpitoa,  myynnin  seurantaa  ja  
tiedottamista  varten  sekä  asiakkaan  ostettujen  tuotteiden  tallentamista  sekä  tuotteiden  
takuita  varten.  
Rekisteriin  lisätään  ainoastaan  Rentcon  Oy:n  laskutettavia  asiakkaita  ensimmäisen  
laskutuskerran  yhteydessä.  
Tietoja  voidaan  tarvittaessa  käyttää  yrityksen  toiminnan  tilastointiin,  kohdennettuun  
tiedottamiseen  asiakkaille.  Henkilötietoja  käytetään  aina  henkilötietolain  sallimissa  ja  
edellyttämissä  rajoissa.  
  
5.  Mitä  tietoja  käsittelemme?  
Käsittelemme  laskutus-‐  ja  asiakasrekisterin  yhteydessä  seuraavia  asiakkaan  henkilötietoja,  
asiakkaan  aikaisempien  tilausten  ja  tuoteostojen  lisäksi.  
Yritys-‐  ja  yhdistysasiakkaiden  osalta:  
Asiakkaan  nimi,  asiakkaan  yhteyshenkilö,  Y-‐tunnus,  postiosoite,  katuosoite,  
sähköpostiosoite  ja  mahdollinen  sähköinen  laskutusosoite.  
Yksityisasiakkaiden  osalta:  
Asiakkaan  nimi,  postiosoite  ja  sähköpostiosoite.  
  
6.  Tietolähteet  
Tiedot  saadaan  pääsääntöisesti  asiakkaalta  itseltään  tai  Yritys-‐  ja  Yhteisötietojärjestelmän  
verkkosivulta  (YTJ),  sekä  syntyneiden  tilausten  tietojen  pohjalta.  
Asiakkaan  tiedot  sekä  tiedot  ostetuista  tuotteista  ja  palveluista  järjestelmään  syöttää  Rentcon  
Oy:n  työntekijä.  
  



  
  

7.  Tietojen  luovutukset  
Emme  luovuta  asiakkaidemme  henkilötietoja  Rentcon  Oy:n  ulkopuolelle,  emmekä  säilytä  
asiakkaiden  tietoja  ulkopuolisilla  palvelimilla  tai  palveluissa.  
  
8.  Tietojen  siirton  EU:n  tai  ETA:n  ulkopuolelle.  
Emme  säilytä,  emmekä  siirrä  henkilötietoja  EU:n  tai  ETA:n  ulkopuolelle.  
  
9.  Rekisterin  suojauksen  periaatteet  ja  tietojen  säilyttäminen  
Rekisteri  on  suojattu  tavanomaista  vahvemmilla  suojauksilla  (palomuuri,  salasana,  
virusohjelmisto,  salattu  kovalevy  sekä  salatut  ja  tuplatut  varmistukset).  Rekisteriin  on  pääsy  
ainoastaan  Rentcon  Oy:n  työntekijöillä.  
Tiedot  säilytetään  minimissään  lakisääteisen  kirjanpitoaineiston  säilytysajan  6  vuotta.  
Tietoja  säilyttämistä  tämän  jälkeen  arvioidaan  tietokannan  koon,  mahdollisten  
ohjelmistovaihdosten  ja  yrityksen  tarpeiden  mukaan.  Vanhat,  virheelliset  ja  tarpeettomat  
henkilötiedot  pyritään  poistamaan  em.  6  vuoden  lakisääteisen  ajan  jälkeen.  
  
10.  Oikeutesi  rekisteröitynä  
Rekisteröitynä  teillä  on  oikeus  tarkistaa  itseänne  koskevat  tiedot  ja  vaatia  virheellisen  
tiedon  oikaisua  tai  poistoa.  
Tarkistuspyyntö  pitää  tehdä  kirjallisesti  kohdassa  2.  mainittuihin  yhteystietoihin.  
  
11.  Yhteydenotot  ja  tiedustelut  
Tätä  tietokantaa  koskevat  yhteydenotot  ja  pyynnöt  tulee  esittää  kirjallisesti  tai  sähköpostitse  
kohdassa  2.  mainitulle  yhteyshenkilölle.  


