
 
 
Tietosuojaseloste 
 
Tietosuoja - asetus (2016/679) 23.4.2018 
 
Postisosoite: SuomenAlueturva Oy Tehontie 31 45200 Kouvola email: info(at)alueturva.fi 
Käyntiosoite: Salpausselänkatu 31. 45100 KOUVOLA 
puh.: 0443443277 
 
Rekisterin nimi 
Suomenalueturva Oy:n henkilötietokanta 
 
Rekisterin pitäjä 
SuomenAlueturva Oy Y-255371-9 
 
Tehontie 31 45200 KOUVOLA 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Toimitusjohtaja Juha Palonen  
info(at)alueturva.fi 
+358443443277 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekiste-
rinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen hen-
kilötietojen käsittelytarkoituksiin. Tietoja ei käytetä markkinointiin.  
 
Rekisterin tietosisältö 
Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite Henkilötunnus luotettavaa  
tunnistamista varten Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset  
tiedot. Tiedostossa ovat myös henkilön saama koulutus tehtäviensä hoitamiseksi. 
 
Tapahtumatiedot  
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot Rekisteröidyn itse antamat tiedot 
 
Tietolähteet 
Asiakkaan ja yksityishenkilöiden antamat tiedot 
 
Rekisterin suojaus 
Rekisteriä käyttävät vain SuomenAlueturva Oy:n erikseen nimetyt työntekijät, sekä tilitoi-
misto palkanmaksua koskevilta osin. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan 
käyttäjätunnus ja salasana. 
  
SuomenAlueturva Oy:n tietojärjestelmä, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja 
muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteri säilytetään erillisellä muistitikulla. 
 
 
 



Tietosuojaseloste 
 
Tietosuoja-asetus (2016/679) 23.4.2018 
 
SuomenAlueturva Oy Tehontie 31 45200 Kouvola e-mail: info(at)alueturva.fi 
Puhelin +358443443277 
 
Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä  
edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa  
turvallisesti. 
 
Tietojen luovutus 
SuomenAlueturva Oy ei luovuta asiakas- tai työntekijöidensä tietoja muille, kuin niille ta-
hoille, joille tietojen luovuttaminen on pakollista Suomen lainsäädännön perusteella, tai 
henkilön terveydenhuollon ja palkanmaksun järjestämiseksi. 
. 
Henkilötietolain 6 luvun 26§ mukainen tarkastusoikeus. 
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä tai yrityksillä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tiedot, 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa tur-
vattuihin oikeuksiinsa.  
 
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista 
osuuskunnan hallitukselle sekä rekisteristä vastaavalle henkilölle. 
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  
Asiakassuhteisella henkilöllä ja sitä kautta rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suo-
ramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin. 
 
Rekisterissä olevat tiedot tullaan säilyttämään aina LYTP:ssa säädetyn ajan. 
 
 


