TIETOSUOJASELOSTE: UniqAir Oy:n asiakasrekisteri
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999)
1. Rekisterinpitäjä:
UniqAir Oy
Tuomikatu 28
53810 Lappeenranta
info@uniqair.fi
puh. 040 563 8520
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
Kimmo Häyrinen
kimmo.hayrinen@uniqair.fi
puh. 0400 383 845
3. Tietosuojavastaavan nimi
Kimmo Häyrinen
kimmo.hayrinen@uniqair.fi
puh. 0400 383 845
4. Rekisterin nimi:
UniqAir Oy:n asiakasrekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
UniqAir Oy:n asiakkaiden yhteystietojen ja laskutustietojen hallinnointi asiakassuhteen hoitamista varten.
6. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite
Asiakkaan laskutustiedot
Asiakkaan yhteyshenkilön nimi
Asiakkaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Asiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero
7. Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun (tietosuoja-asetus 6. artikla kohta 1.)
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta. Tiedot eivät päivity automaattisesti minkään rekisterimuutoksen
perusteella.
9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne UniqAir Oy:n henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät.
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.
10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi
tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

CRM ja ERP tiedostot sijaitsevat eCraft Oy:n servereillä palomuurein ja salasanoin suojattuna. Lisäksi
asiakastietoja säilytetään ja käsitellään kirjanpitoyhteisön Sontek Oy/Azets Oy:n, sekä
laitehuoltorekisteritoimittaja Octo3 Oy:n servereillä perustuen kirjallisiin sopimuksiin ja palveluntarjoajan
tietoturvavastuulla. Rekisterinpitäjänä UniqAir Oy:llä on oikeus auditoida ja tarkastaa palveluntarjoajiensa
tietosuojakäytäntöjen asetustenmukaisuus. UniqAir Oy:n omassa hallussa olevat tiedot on suojattu
Microsoftin tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.
12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista tai
välttämätöntä.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää UniqAir Oy:ltä tieto siitä, mitä henkilötietoja UniqAir Oy kerää ja mihin
tarkoituksiin henkilötietoja käytetään rekisterin hallinnoinnin yhteydessä.
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä
tehdä riittävän yksilöidysti sähköpostilla. Korjaamispyyntö osoitetaan osoitteeseen info@uniqair.fi.
Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä, ellei
jokin laki, asetus tai muu vastaava viranomaismääräys estä tietojen poistamista, jolloin tietoja ei poisteta,
mutta niiden käsittely lopetetaan. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään ensisijaisesti
osoitteeseen info@uniqair.fi.
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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