HHR Business Oy, tietosuojapolitiikka
Vaikka liiketoimintamme ei perustu henkilö tietojen kerä ämiseen ja kä sittelyyn, toki yhteystietoja ja
sopimuksia henkilö tietoineen syntyy. Henkilö tietojen kä sittelyssä HHR Business Oy noudattaa EU:n
tietosuoja-asetuksen kaikkia perusperiaatteita:
•
•
•
•
•
•

lainmukaisuus, kohtuullisuus ja lä pinä kyvyys – tietoja kä sitellä ä n lainmukaisesti ja
lä pinä kyvä sti
kä yttö tarkoitussidonnaisuus – tietoja kä ytetä än vain alkuperä iseen tarkoitukseensa,
rekisterö idyn luvalla
tietojen minimointi – vain oleellinen tieto palvelumme toimittamiseksi riittä ä !
tä smä llisyys – tieto on oikeaa ja ajantasaista, aina tarkistettavissa ja korjattavissa.
sä ilytyksen rajoittaminen – tarpeeton tieto poistetaan, ellei sä ilyttä miselle ole lakiteknistä
perustetta
eheys ja luottamuksellisuus – tietojä rjestelmä mme ovat ajan tasalla pä äsynhallinnan ja
tietoturvan suhteen ja henkilö kuntamme on osaavaa.

Henkilö tiedot ovat pyydettä essä rekisterö idyn saatavilla, tarkistettavissa ja korjattavissa. Pyynnö stä
myö s poistamme henkilö tiedot, ellei sille ole palvelun toimittamisen kannalta sopimusteknistä tai
laillista estettä .
Emme luovuta henkilö tietoja kenellekä än kolmannelle osapuolelle, pois lukien mahdolliset
sopimamme laskutus-, palkanmaksu- ja tilitoimistopalvelut, joilta edellytä mme samaa huolellisuutta
henkilö tietojen kä sittelyssä kuin omassakin toiminnassamme.
Niin ikä än HHR Business Oy:n mahdollisesti tarjoamien työ kalujen ja palveluiden tekninen ympä ristö
ja palvelun hallinnointi voidaan hankkia tunnetuilta ja tietoturvallisilta palveluntarjoajilta.
Uusien asiakkaiden hankinnassa kä ytä mme henkilö iltä itseltä än saatuja yhteystietoja tai julkisesti
saatavissa olevia yritysten yhteystietoja. Nimi- ja yhteystietoja saadaan myö s pä ivityspalveluja
tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä .
Verkkosivustomme
Vieraillessasi www-sivuillamme tietokoneen IP-osoite voidaan rekisterö idä . Tieto sellaisenaan ei ole
kohdistettavissa henkilö ö n mutta auttaa seuraamaan verkkosivustomme kä yttö astetta ja
yhteydenottojen alueellista jakaumaa.
Sivuston yhteydenottopyynnö t pä ätyvä t asianmukaisesti asiakas- ja markkinointirekisteriimme, jonka
rekisteriselosteen lö ydä t verkkosivultamme.
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1. Rekisterinpitäjä
2. Yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

HHR Business Oy, Metsolantie 2, 96500 Rovaniemi
Henna Nurminen, p. 040 835 4114, henna@hhroy.com
HHR Business Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja
kehittämistä sekä asiakasviestintää varten.
Rekisteri sisältää pääsääntöisesti asiakkuuden perusteella syntyneitä tietoja, joita
tarvitaan sovittujen palvelujen toimittamisessa, kehittämisessä, tarjouksissa,
laskutuksessa sekä yleisessä yhteydenpidossa. Tyypillisiä tietoja ovat henkilön nimi,
yhteystiedot, asema yrityksessä, yrityksen y-tunnus, tarjous- ja laskutustiedot.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Uusien asiakkaiden osalta talletetaan pelkät yhteystiedot.
Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään asiakassuhteen
aikana. Rekisterimme täydentyy myös verkkosivustomme yhteydenottopyyntöjen
perusteella tai julkisista lähteistä keräämistämme yhteystiedoista. Nimi-, ja
yhteystietoja saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille poislukien mahdolliset
ulkopuoliset käsittelijät kuten laskutus- palkanmaksu- ja tilitoimistopalvelut. Niin
ikään HHR Business Oy:n mahdollisesti tarjoamien työkalujen ja palveluiden
tekninen ympäristö ja palvelun hallinnointi voidaan hankkia tunnetuilta ja
tietoturvallisilta palveluntarjoajilta.
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen
suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja
käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme
varmistaneet tämän myös kumppaniemme osalta.
HHR Business Oy noudattaa yleisiä tietourvaan liittyviä hyviä käytäntöjä sekä
standardeja. Henkilötietorekisteriä säilytetään ajanmukaisesti tietokoneilla jotka
ovat palomuurein, salasanoin ja salauksin suojattuja ja pääsynhallinta on rajattu vain
asianmukaisille henkilöille. Tiedot varmmuskopioidaan säännöllisesti ja
varmuuskopiot säilytetään asianmukaisesti.

10. Rekisteröidyn
oikeudet

Auditoimme kaikki palveluntarjajamme ja asianmukainen tietoturvasta
huolehtiminen on sisällytetty myös kirjallisesti alihankintasopimuksiimme.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat
henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista
tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai
vanhentuneita. Rekisteröity voi aina vähintään kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä
henkilötietojaan suoramarkkinointiin.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa
sähköpostiosoitteeseen henna(at)hhroy.com

