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

Laatimispäivä  11.4.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Peki Marketing Ky / ANKI Rugs - ANKI Matto 

Osoite 

Pieni Roobertinkatu 5, 00130 Helsinki, Suomi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09-653 575 - anki@ankirugs.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Charlotta Björnberg-Paul / Tuomas Tiitinen 
Osoite 

Pieni Roobertinkatu 5, 00130 Helsinki, Suomi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09-653 575 - anki@ankirugs.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Asiakassuhteen hoito (Henkilötietolain 2. luku, 8§ kohdat 2 ja 5) 
Asiakasviestintä ja markkinointi (Henkilötietolain 4. luku, 19§) 
 
Henkilötietoja luovutetaan rajoitetusti palveluntarjoajana toimivalle tilitoimistolle kirjanpitotarkoituksia 
varten. Luovutettaviin tietoihin kuuluvat asiakkaan nimi, yhteystiedot ja laskutuksen tilaan liittyvät 
tiedot. 
 
Henkilötietoja ei käytetä automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin tietolähteenä. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön yksilöintitiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
Tiedot asiakkaan ostamista tuotteista tai palveluista 
Tuotteiden toimitustiedot: Toimituksen tila, toimitusosoite 
Asiakkaan laskutuksen tiedot: laskun tila, maksumuistutukset 
 
Tiedot tallennetaan rekisteriin asiakaspalvelun kannalta olennaiseksi ajaksi. Rekisteröinnin kesto on 
25 vuotta. Keston pituus perustellaan asiakkaalle toimitettujen tuotteiden pitkällä käyttöiällä. 
Rekisteröidyn vaatimuksesta tiedot voidaan poistaa heti, kun asiakassuhteen sisältämät 
velvollisuudet on molempien osapuolien osalta täytetty. 
Sähköiset rekisterit tallennetaan pilvipalveluun Microsoft Inc. ylläpitämälle palvelimelle. Palvelimen 
tietosuojasta vastaa palvelua ylläpitävä yritys.  
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan ainoastaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Eu:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 
Poikkeustilanteessa sovelletaan Henkilötietolain 23§ 2.momenttia: Tietoja voidaan siirtää, jos se on 
tarpeen rekisteröidyn toimeksiannosta tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn 
pyynnöstä. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto on sijoitettu yrityksen toimistotiloihin. Aineisto on lukitussa tilassa, ja aineistoa 
käsittelee ainoastaan yrityksen oma henkilökunta. Manuaalisesta arkistosta luovutaan vuoden 2020 
aikana. Manuaalisessa arkistossa ei säilytetä henkilötietoja, jotka olisi henkilötietolaissa määrätty 
salassa pidettäväksi. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Digitaalista aineistoa säilytetään: pilvipalvelussa, paikallisella työasemalla, sekä ulkoiselle kovalevylle 
tehdyssä varmuuskopiossa. Pilvipalvelu on suojattu salasanalla, ja siihen on pääsy vain yrityksen 
työntekijöillä. Kiinteä työasema on suojattu salasanalla ja siihen on pääsy vain yrityksen työntekijöillä. 
Ulkoiselle kovalevylle tehty varmuuskopio on sijoitettu lukittuun tilaan. 
Digitaalisissa arkistoissa ei säilytetä henkilötietoja, jotka olisivat henkilötietolain mukaan määrätty 
salassa pidettäväksi. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Kaikilla Peki Marketing Ky:n asiakkailla on yleinen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkastuspyyntö 
tulee tehdä kirjallisesti. Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen: Peki Marketing Ky / ANKI Rugs, 
Pieni Roobertinkatu 5, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen anki@ankirugs.com. 
 
Tarkastuspyyntöön vastataan kirjallisesti neljän viikon kuluessa sen saapumisesta. Vastaus 
lähetetään tarkastusta pyytäneen rekisteröidyn ilmoittamaan sähköposti- tai katuosoitteeseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteriin kirjatut virheelliset tiedot oikaistaan rekisteröidyn vaatimuksesta. Oikaisuvaatimus tulee 
toimittaa kirjallisesti, joko paperisena versiona osoitteeseen: Peki Marketing Ky / ANKI Rugs, Pieni 
Roobertinkatu 5, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen anki@ankirugs.com. 
 
Rekisteritietojen korjaus suoritetaan neljän viikon kuluessa oikaisuvaatimuksen saapumisesta. 
Tietojen korjauksesta ilmoitetaan rekisteröidylle, mikäli hän on vaatimuksessaan ilmaissut toiveensa 
saada vahvistus henkilötietojen korjauksesta, sekä toimittanut yhteystiedon vahvistuksen 
toimittamista varten. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on kielto-oikeus, jonka mukaan hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn liittyen 
suoramainontaan, etämyyntiin, sekä muihin suoramarkkinointi, markkina- ja 
mielipidetutkimustarkoituksiin. Kielto-oikeudella ei kuitenkaan voi kieltää Henkilötietolain 7§ 
tarkoituksessa rekisteröityjen henkilötietojen tallentamista. 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista rekisteristä. Tietojen poisto edellyttää sitä, että 
ristiriitaa Henkilötietolain 7§ kanssa ei synny. Poistovaatimus tulee esittää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle.  

 


