
 

 

Sähkömaailma Oy tietosuojaselvitys  GDPR, laadittu 24.5.2018 
 

Sähkömaailma Oy suhtautuu tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakien asettamiin velvollisuuksiinsa vakavasti. 
Näihin sisältyvät yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR)* sekä muut 
sovellettavat lait. 

Tiedostamme tehokkaiden yksityisyydensuojaustoimien tärkeyden ja olemme sitoutuneet noudattamaan 
sovellettavia tietosuojavaatimuksia. Nämä toimenpiteet muodostavat perustan yrityksen luotettavuudelle 
ja ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta asiakkaidemme ja henkilökuntamme luottamus säilytetään. 
 
25.5 voimaan astuvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä haluamme ilmoittaa, että käsittelemme 
henkilötietoja aina luottamuksellisesti. Henkilötiedot tallennetaan turvallisesti tietokantaamme, johon vain 
valtuutetuilla on pääsy. 
 
Rekisterinpitäjä 
 

Sähkömaailma Oy 

Siuntionkatu 38 
08150 Lohja 
y-tunnus: 2414504-4 
 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Sähkömaailma Oy 
Vesa Silvennoinen 
Siuntionkatu 38 
08150 Lohja 
sahkomaailma@sahkomaailma.com 
 
Rekisteröidyt 
 
Sähkömaailma Oy:n asiakkaat ja henkilökunta. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käytetään asiakas- ja henkilökuntarekisterin ylläpitämiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

- asiakassuhteen hoitaminen 
- henkilökunnan palkkatietoihin (palkkarekisteri) 
- henkilökunnan työajan seurantaan 
- henkilökunnan työterveyshuoltoon 



- henkilökunnan työmaakohtaisiin pätevyyskortteihin 

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot 

- asiakkaan nimi 
- laskutus- ja toimitusosoitteet 
- verkkolaskutustiedot 
- y-tunnus 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite 
- yhteyshenkilö 
- yhteyshenkilön puhelinnumero 
- yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

 
Rekisteriin tallennettavat henkilökuntatiedot 
 

- työntekijän nimi 
- syntymäaika/sotu 
- osoite 
- puhelinnumero 
- sähköposti 
- pankkitili 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla on seuraavat oikeudet: 

Tarkastusoikeus 

- rekisteröity voi pyytää tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

- rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

- rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee henkilötietojansa käsitelty 
lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 

- rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

- rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, mikäli niiden käsittely ei ole tarpeen. 
Tiedot poistetaan rekisteristä, ellei niiden poistamiseen ole lakisääteistä estettä (esim. 
kirjanpitoaineiston säilyttäminen 10 vuotta, kts. kirjanpitolaki, luku 2, §10. 

 

 



Suostumukseen peruuttaminen 

- mikäli rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely pohjautuu suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle 

- rekisteröidyllä on oikeus vaatia rajoitusta kiistanalaisten tietojen käsittelyyn siksi aikaa, kunnes asia  
saadaan ratkaistua. 

- rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, kokiessaan tietojensa käsittelyn 
rikkovan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot, kts. 
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 

Rekisterin tietolähteet 

Rekisteritiedot saadaan pääsääntöisesti 

- asiakkaalta, asiakassuhteen syntyessä 
- henkilökunnan työsuhdetta solmittaessa 

Tietojen luovutus 

- toimittajalle, jos tuote on suoratoimitus 
- perintäyhtiölle, laskujen siirtyessä perintään 
- ulkoistettuun palkanlaskentaan 
- työterveyshuoltoon 
- työajanseurantaan 
- henkilökunnan koulutuslaitoksille (kts. pätevyyskortit) 

Tietojen käsittely/säilyvyys rekisterissä 

- henkilötietoja käsitellään ja säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti sen ajan kun asiakassuhde on 
olemassa, huomioiden lainmääräämän säilytysajan, kts. esim. kirjanpitolaki.       

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelijät 

- rekisterissä olevia tietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja osa henkilökuntaa. Rekisteritietoja 
käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

 
- henkilötietoja ei siirretä EU:n, tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

- rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa, digitaalisesti käsiteltävät ja 
tallennetut henkilötiedot ovat tietokannoissa, digitaaliset tiedostot ovat suojatut palomuurein ja 
salasanoin. Tietokannat ovat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
 

 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


Tämän tietosuojaselvityksen päivittäminen 
 

- Toimintamme kehittyessä tulemme päivittämään tarpeen tullen tätä tietosuojaselvitystämme, joka 
on nähtävissä verkkosivullamme http://www.sahkomaailma.com 
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