TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

18.04.2018

Nimi

Lyreco Finland Oy
Osoite

Väinö Tannerin tie 3, 01510 VANTAA
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

010 500 1500
Nimi
2
Tuomi
Yhteyshenki- Maarit
Osoite
lö rekisteriä Väinö Tannerin tie 3, 01510 VANTAA
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
maarit.tuomi@lyreco.com

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Lyreco Finland Oy:n asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•
Henkilön etu- ja sukunimi
•
Sähköpostiosoite
•
Postiosoite
•
Puhelinnumero
•
Tiedot käsitellyistä tilauksista

Henkilö on rekisteröitynyt Lyreco Finland Oy:n asiakkaaksi.
Rekisterin käyttötarkoitus on Lyreco Finland Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden
tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Lyreco Finland Oy:n toiminnan kehittämiseen
liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lyreco Finland Oy:n omissa rekistereissä mainonnan
kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Lyreco Finland Oy saattaa käyttää
asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan
siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan
Lyreco Finland Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta
Lyreco Finland Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena
luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja
suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä
asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@lyreco.com tai rekisterinhoitajalle.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan
rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas
1)luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2)tilaa tuotteita

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei luovuteta Lyrecon ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Lyrecon tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa jonne on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Lyrecon sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee
Lyrecon suojatuilla palvelimilla.
Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä,
mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja Lyreco Finland Oy:n asiakasrekisteriin
on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko kirjallisena osoitteeseen Lyreco Finland Oy, Väinö Tannerintie 3,
01510 VANTAA tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lyreco.com.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan Lyreco Finland Oy:n asiakasrekisterissä ilmenevää
virheellistä tietoa.
Korjauspyyntö tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lyreco.com tai
vaihtoehtoisesti kirjallisena osoitteeseen Lyreco Finland Oy, Väinö Tannerin tie 3, 01510 VANTAA.

12
Suoramarkkinakielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.
Muut henkilötietojen käsit- Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia poistamaan rekisteröityneen henkilön tallennetut henkilötiedot
telyyn liitty- Lyreco Finland Oy:n asiakasrekisteristä.
vät oikeudet
Kyseessä olevat ilmoitukset tulee tehdä joko kirjallisena osoitteeseen Lyreco Finland Oy, Väinö
Tannerintie 3, 01510 VANTAA tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lyreco.com

