Rekisterin nimi
ESMAX Ky c/o Uudet Kotisivut Uusimaa asiakastietorekisteri:
Rekisteri asiakkaiden tiedoista ja uutiskirjeen tilaajista

Rekisterinpitäjä
ESMAX Ky c/o Uudet Kotisivut Uusimaa
Y-tunnus: 2650348-2
Osoite: PL 8
Postinumero: 03101
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 020 734 6060
Sähköpostiosoite: asiakkaat@uudetkotisivut.fi
Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Lisäksi sitä käytetään
rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon
sekä kehittämiseen.
Peruste tietojen keräämisen ja käsittelyyn
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaan
kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri asiakkaiden tiedoista:
Yrityksen nimi, Y-tunnus, tilaajan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
käyttäjätunnus ja salasana.
Rekisteri uutiskirjeen tilaajista:
Yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.
Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakkaan kanssa on tehty sopimus ja
sopimuksen mukainen tilaus on toteutettu. Lisäksi niitä säilytetään sopimussuhteen
ylläpitämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Pääosin henkilöltä ja yritykseltä itseltään. Lisäksi viranomaisten pitämistä
rekistereistä lain sallimissa rajoissa (mm. ytj.fi, verohallinto). Tietoja kerätään myös
Google Analytics –työkalun avulla.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen
käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää
tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja ESMAX Ky:n c/o
Uudet Kotisivut Uusimaa:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien
tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi ja toimittamiseksi.
Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:
Microsoft
Google
MailChimp
Visma Solutions Oy
Visma Duetto Oy
Louhi Net Oy
Checkout Finland Oy

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.
Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää

allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa
toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja
21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.

