ABL-Finland Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
ABL Finland Oy (Y-tunnus: 1455541-0)
Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki
2. Yhteyshenkilö
Henri Forsman
henri.forsman@abl.fi
Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki
3. Käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän ja tämän
asiakkaan välisen sopimuksen valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Lisäksi käsittely on tarpeen
asiakassuhteeseen liittyvien rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisterinpitäjän oikeutettuja etuja ovat:
-

ABL Finland Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
ABL Finland Oy:n markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen potentiaalisille asiakkaille
Muut
asiakassuhdetta
vahvistavat
markkinointitoimenpiteet
(kuten
esim.
sähköpostiuutiskirjeet)
Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano

-

4. Kerätyt henkilötiedot
Asiakasrekisteriin kerätään seuraavat rekisteröidyn tiedot:
-

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä saa tietoja rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi rekisterinpitäjä hankkii tietoja myynti ja
asiakashankinnan edistämiseen tarkoitetusta Faktanet-nimisestä palvelusta, jota ylläpitää RPT Docu
Oy (0727323-9).
6. Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakasrekisterin
henkilötietojen käsittelijöille:
-

sisältämiä

henkilötietoja

edelleen

seuraaville

Meiko Oy (2433295-8)
Henkilötietojen käsittelijä käsittelee ja säilyttää rekisterinpitäjän internet-sivuilla sijaitseviin
yhteydenottolomakkeisiin rekisteröidyn oma-aloitteisesti syöttämät henkilötiedot.

-

Creamailer Oy (2255533-0)
Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietojen käsittelijälle rekisteröidyn sähköpostiosoitteen
sähköpostitse tapahtuvaa markkinointia varten.

Rekisterinpitäjä ei myy tai muuten luovuta vastikkeellisesti henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
7. Tietojen säilyttämisaika
Rekisteröidyn tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä vallitsee
asiakassuhde tai kunnes rekisteröity ilmoittaa peruuttavansa antamansa suostumuksen hänen
henkilötietojen käsittelyyn taikka niin kauan kuin se on tarpeen rekisterinpitäjän ja tämän
asiakkaan välisestä oikeussuhteesta johtuvien oikeutettujen etujen sekä rekisterinpitäjää
koskevien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.
8. Onko tietojen antaminen pakollista ja tietojen antamatta jättämisen seuraamukset
Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen, mutta tiettyjen henkilötietojen
antaminen on tarpeen ABL Finland Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen valmistelemiseksi tai
täytäntöönpanemiseksi. Tällaisten henkilötietojen antamatta jättäminen voi johtaa ABL Finland Oy:n
kanssa muodostettavan sopimussuhteen estymiseen.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot,
jos:
-

henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelylle ole
muuta laillista perustetta;
rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tietojen käsittelyä, jos:
-

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
käsittely on lainvastaista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin; tai
rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelylle antamansa
suostumus, kun rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. Jos
henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tällaista henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä häntä koskevien tietojen siirtämistä toiselle
rekisterinpitäjälle.
Rekisteröity voi olla kaikissa oikeuksiaan koskevissa asioissa yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan
yhteyshenkilöön (ks. selosteen kohta 2).
10. Valvontaviranomainen
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä
tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltioissa, jossa hänen vakinainen asuin- tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut.

