REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterija tietosuojaseloste.
Laatimispäivä 20.5.2018
1 Rekisterinpitäjä
Nimi 		
Alavieskan Viri / Alavieska-lehti
Osoite 		
Pääskyntie 1, 85200 Alavieska
Muut yhteystiedot Puh. 044 738 8844, sähköposti alavieskalehti@gmail.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi 		
Osoite 		

Alavieskan Viri / Alavieska-lehti
Pääskyntie 1, 85200 Alavieska

Muut yhteystiedot Puh. 044 738 8844, sähköposti alavieskalehti@gmail.com

3 Rekisterin nimi
Alavieska-lehden laskutusrekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus ja sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. (Henkilötietolaki 8§/2,5,7
sekä tietosuoja-asetus 6 artikla/1b)
Rekisteritietoja kerätään ja rekisteriä ylläpidetään Alavieska-lehdessä ilmoittaneilta tai
mainostaneilta yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä, yrityksiltä sekä muilta tahoilta
Rekisteriä ylläpidetään HelpostiLasku+ -ohjelman asiakasrekisterissä.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yhdistyksen/yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, lähiosoite,
postinumero ja -toimipaikka, tiedot aiemmista asiakassuhteen laskuista ja niiden maksutilanteesta.
Rekisteritiedot lisätään asiakassuhteen alkaessa ja ne säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde
on aktiivinen, jonka jälkeen ne poistetaan pysyvästi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Uusia rekisteritietoja lisätään ja jo olemassa olevia tietoja päivitetään rekisterissä asiakassuhteen
mukaisessa kanssakäymisessä (www-lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen
median palvelujen kautta tai henkilökohtaisessa kontaktissa rekisterin ylläpitäjään). Tiedot
päivitetään suoraan rekisteriin ja vanhentuneet/poistuvat tiedot poistetaan samalla pysyvästi.
Lisäksi rekisterin ylläpitäjä voi itsenäisesti poistaa tai täydentää muuttuneita, tarpeettomia tai
vanhentuneita tietoja rekisterissä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään laskutuksen hoitamiseen asiakassuhteen edellyttämällä tavalla.
Rekisteristä poimittuja tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle ainoastaan siinä tapauksessa,
että rekisterin ylläpitäjä joutuu käyttämään perintätoimiston palveluita kyseisen asiakkaan
maksamattomien laskujen takia. Tällöin asiakkaasta rekisteriin kirjatut tiedot välitetään
perintätoimistolle suojattua internetyhteyttä käyttäen ja perintätoimisto vastaa tästä eteenpäin
edelleen tietojen GDPR:n mukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
		

Manuaalista aineistoa ei säilytetä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
		Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
		
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri ylläpidetään ja säilytetään
		
yhdellä salasanoin suojatulla tietokoneella HelppoLaskutus+ -ohjelmassa.
		
Fyysisesti tietokone sijaitsee lukituissa tiloissa, jonne ei asiattomilla ole pääsyä.
		
Käytetyn ohjelman tietosuojasta vastaa Billgo Oy.
		
Rekisteriä ja kaikkia siihen merkittyjä tietoja käsitellään kaikissa vaiheissa
		
luottamuksellisesti ja vain rekisterin ylläpitäjän toimesta..

10 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityillä asiakkailla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa.
Rekisteriin merkityn henkilön tulee toimittaa pyyntö rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteriin merkitty asiakas voi vaatia korjaamaan tai täydentämään puutteellisia rekisteriin
merkittyjä tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteriä ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia tai markkinatai mielipidetutkimuksia varten. Rekisterin tietoja ei myöskään luovuteta kolmansille osapuolille
muissa kuin tässä selosteessa kohdassa 7 kerrotussa yhteydessä.

