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1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot 

Artekno Oy 
Y-tunnus: 2211574-9  
Aakkulantie 46 
36220 Kangasala 
Puhelin: (03) 244 7600 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Annukka Koivisto, Controller 
Artekno Oy 
Aakkulantie 46 
36220 Kangasala 
Puhelin: (03) 244 7600 
annukka.koivisto@artekno.fi 
 

3. Rekisterin nimi 

Artekno Oy:n asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus  

Tietojen käsittely perustuu Artekno Oy:n ja rekisteröidyn väliseen sopimussuhteeseen. 
Käsittelyn tarkoituksena on Artekno Oy:n ja rekisteröidyn välisen sopimussuhteen 
hoitaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja: 

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero. 



 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyltä itseltään. 

7. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niiden käsittelyn ajan. Henkilötietojen käsittelyperusteen 
päätyttyä tiedot poistetaan viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa käsittelyn 
päättymisestä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalisesti käsiteltävä aineisto: lukittu tila. 

Sähköisesti käsiteltävä aineisto: käyttäjätunnus ja salasana. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus tietojen tarkastamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Artekno Oy:n 
asiakasrekisteriin on talletettu ja saada niistä jäljennös. Tarkastuspyyntö tulee tehdä 
kirjallisesti ja osoittaa rekisteristä vastaavalle henkilölle. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Artekno Oy rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.  

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada Artekno Oy:ta rekisterinpitäjänä poistamaan 
rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot.  

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada Artekno Oy:lle rekisterinpitäjänä poistamaan 
rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, 
johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. 

  



Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Artekno Oy rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, 
jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja 
rekisteröity vaatii käytön rajoittamista henkilötietojen poistamisen sijaan, 
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 
kohdan nojalla odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut 
perusteet rekisteröidyn perusteet.   

Oikeus peruuttaa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. 
Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat, itse toimittamansa, tiedot yleisesti 
käytössä olevassa siirtomuodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus myös saada tiedot siirretyksi suoraan 
Artekno Oy:lta rekisterinpitäjänä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti 
mahdollista.  

Oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, 
että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan sovellettavaa tietosuojasääntelyä. 

 

 

 

 


