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Tietosuojaseloste 

TIETOSUOJASELOSTE EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 

SAKUPE Oy tietosuojaseloste 

1. REKISTERIN PITÄJÄ 

Sakupe Oy 

Osoite: Myllyharjuntie 10, 71870 Harjamäki 

Puhelin: 044 7178013 

Sähköposti: toimisto@sakupe.fi 

Verkkosivuosoite: www.sakupe.fi 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Yrityksen tietosuojavastaavan tai tietosuoja-asioista vastaavan nimi: Tero Ikonen 

Osoite: Myllyharjuntie 10 

Puhelin: 044 7178032 

Sähköposti: tero.ikonen@sakupe.fi 

3. REKISTERIN NIMI 

Sakupe Oy:n asiakasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoita-

miseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja ke-

hittämiseen. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti, organisaatio 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

mailto:toimisto@sakupe.fi
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Rekisteröityjen itse antama tieto. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoi-

keuden saaneet, yrityksen tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioista vastaavat. Rekisteritietoja säily-

tetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat jäsentiedot rekisteristä 

tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai 

muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään. 

10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS 

Tiedot tallennetaan Sakupe Oy:n palvelimelle. Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökoh-

taisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeus päätetään henki-

lön siirtyessä pois tehtävästä. 

11. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 

Tietosuojaseloste on saatavilla: www.sakupe.fi 

 

Myllyharjuntie 10, 71870 Harjamäki 

pyydettäessä tero.ikonen@sakupe.fi 

12. TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi esittää tarkas-

tusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle omakätisesti alle-

kirjoitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä tai toimittamalla kirjallisen re-

kisteritietojen tarkastuspyynnön yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen 

http://www.sakupe.fi/
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luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epä-

ämisestä annetaan kirjallinen todistus. Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi vielä asian tie-

tosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan kirjallisesti perustellun epäämistodistuk-

sen. Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään tarkastuksesta 

aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu. 

13. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta 

viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse yhteyshen-

kilölle toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen korjaamisvaatimus. Rekisterinpitäjä oma-aloittei-

sesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon vii-

vytyksettä. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää re-

kisterinpitäjä. 

14. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja 

mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

 

 

 


