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ER-Pakkaus Oy:n
asiakas- ja markkinointirekisteri
REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki 523/1999 10 §

Rekisterinpitäjä:

ER-PAKKAUS OY
Pakkaajantie 13
60510 Hyllykallio
Y-tunnus: 0923090-2
Puhelin: 0207 815 400

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

tieto- ja markkinointipäällikkö
Tiina Salomäki
tiina.salomaki@er-pakkaus.fi
puhelin: 0207 815 400 (vaihde)

Rekisterin nimi:

ER-Pakkaus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja
kehittämiseen. Suoramainontaan, tai muuhun markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen ja
muihin näihin rinnastetttaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön
sallimissa rajoissa. Asiakkaalla/rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteri voi sisältää asiakkaista/rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
 Perustiedot, kuten nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 Lisätietoina mm. yrityksen toimiala, liikevaihto, henkilömäärä
 Yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä
 Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim.
ammatilliset kiinnostuksenkohteet ja kehityssuunnitelmat)
 Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit
rekisteröityä koskevat tiedot
 Rekisteröidyn antamat suoramarkkinointikiellot

Rekisteritietojen tietolähde:
Tiedot saadaan
 asiakkaalta/rekisteröidyltä itseltään henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostilla, tai muilla
vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä
 keräämällä julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritysten verkkosivuilta ja kaupparekisteristä
 kolmansien osapuolten rekistereistä.
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Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
ER-Pakkaus Oy ei luovuta keräämiään tietoja muutoin kuin viranomaisille säännömukaisesti lakisääteisissä tapauksissa. Pidätämme kuitenkin oikeuden luovuttaa tarvittavat tiedot mahdollisten julkaisujen ja mainosmateriaaliemme postituksesta vastaavalle yritykselle, mutta käytettäväksi vain ERPakkauksen materiaalien postitusta varten.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tiedot käsitellään ja säilytetään yrityksessä käytössä olevin teknisin
suojausmenetelmin. Palvelimet ja työasemat sijaitsevat valvotuissa tiloissa, ja ovat käyttäjätunnuksin
ja salasanoin suojattuja. Pääsyoikeudet eri tietokantoihin määritellään käyttäjäkohtaisesti siten, että
kullakin käyttäjällä on oikeus vain käytön ja toimenkuvan kannalta tarpeellisiin tietoihin.
Kiinteistössämme on kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla/rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia
tietoja kyseiseen rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna ooitteeseen:
ER-PAKKAUS OY
Pakkaajantie 13
60510 Hyllykallio

Seinäjoella 29.11.2017

