TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Speed Oy
Rahtarinkatu 5
00980 Helsinki
Puh. + 358 9 341 71 444
Y-tunnus 0900 181-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kimmo Rahkola
+ 358 400 459 126
kimmo.rahkola@speed.fi

3. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavana Speed Oy:ssä toimii toimitusjohtaja Tuomo Vallas
+ 358 400 499 011
tuomo.vallas@speed.fi

4. Rekisterin nimi
Speed Oy:n asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste.

5. Reksiterin käyttötarkoitus/ henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpidon perusteena on asiakkuussuhteen ylläpito ja asiakasviestintä.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Mikäli
asiakas ei kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, hän voi milloin tahansa ilmoittaa
asiasta Speed Oy:lle.

6. Rekisterin tietosisältö
Speed Oy:n asiakastietojärjestelmä pitää sisällään Speed Oy:n asiakkaiden
henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero sekä mahdollisesti muuta asiakkaiden itse Speed Oy:lle antamaa
tietoa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat asiakkaiden itse ilmoittamia Kuljetusten tilaus ja
seurantajärjestelmä SpeedOnlineen kirjautuessa.
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8. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen
Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja
liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

9. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille
Speed Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille
osapuolille.
Speed Oy luovuttaa yksittäistapauksissa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos
lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Speed Oy:tä
luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Speed Oy:n hallussa olevasta
tietokannasta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Speed Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä
koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden
johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta
pyynnöstä.
Speed Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja
hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa,
jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla.

11. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus sekä sen toteuttaminen
Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä vaatia itseään koskevan
virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän
yksilöidysti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja.
Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12. Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty 25.5.2018

