AUTO-NÄRVÄ OY
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Auto-Närvä Oy:n henkilötietolain 10§24 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä
tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Auto-Närvä Oy
Y-tunnus: 0712713-5
Osoite:Teollisuustie 10, 75530 NURMES
Puhelin: 013 462 707
Email: autonarva@kolumbus.fi
Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa Jari Närvä 0400 644 100 tai Maarit Kuvaja 046 9234 006,
autonarva@kolumbus.fi
2. Rekisteröidyt
Rekiterissä ovat Auto-Närvä Oy:n kanssa kauppasopimuksen tehneet asiakkaat
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
 rekisteröidyn henkilön ja Auto-Närvä Oy:n välinen uuden tai käytetyn ajoneuvon kauppaa koskeva
sopimus
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 kauppasopimuksen laatiminen
 ajoneuvon tilaaminen, luovuttaminen, vakuuttaminen ja rekisteröinti
 asiakas-suhteen hoitaminen ja ylläpito
 mahdollisten reklmaatioiden selvittäminen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Auto-Närvä Oy:n ja asiakkaan välinen ajoneuvon kauppasopimus sisältää seuraavat henkilötiedot:

a) henkilön perustiedot ja yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja henkilötunnus
(ilman loppuosaa) sekä mahdollisesti muut tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten ajokortin, passin
tai henkilökortin numero, myöntämispäivä ja/tai viimeinen voimassaolopäivä
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti
rekisteripitäjälle osoitteeseen: Auto-Närvä Oy, Teollisuustie 10, 75530 NURME
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan joutua luovuttamaan viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus tietojen pyytämiseen.
Tietoja luovutetaan myös yhteistyökumppaneille asioissa, joissa asiakkaan asioiden hoitaminen edellyttää
asiakkaan henkilötiedon antamista (esimerkiksi auton tilaaminen, asiakaspalautteen antaminen,
rahoituksen hakeminen, vakuutuksen tekeminen, rekisteröinnin tekeminen). Näistä informoidaan
asiakasta.
8. Käsittelyn kesto
Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisesti ja lain vaatima aika. (Kirjanpitolaki (luku 2, 10 §) määritelty
aika 10 vuotta.)
9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Auto-Närvä Oy:ssä työskentelevät henkilöt, joilla vaitiolo- ja
salassapitovelvollisuus käsittelemistään tiedoista.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Auto-Närvä Oy:n toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
12. Tietojen suojaus
Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan kaikin mahdollisin asiaankuuluvin keinoin.
(ajantasaiset viruksien- ja haittaohjelmien torjuntaohjelmistot ja palomuuri sekä internet liikenteen salaus)
Rekisteripitäjä sitoutuu omilla toimillaan huolehtimaan, että tietoja käsitellään erityisellä luottamuksella ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjän työntekijät ovat
sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä
saamansa tiedot. Manuaalinen tietoja sisältävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain
nimetyillä henkilöillä ja toimitilamme on suojattu asianmukaisin hälytysjärjestelmin.

