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1.

Rekisteri nimi

2.
3.

Rekisterinpitäjä
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

4.

Tietosuoja-asiantuntijan
yhteystiedot

5.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

6.

Rekisterin tietosisältö

7.

Säännönmukaiset tietolähteet

8.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
9. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueiden
ulkopuolelle
10. Henkilötietojen säilytysaika

11. Rekisterin säilytys
12. Rekisterin suojauksen periaatteet

13. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja
oikaisemiseen

E-Palvelut, Steveco www sivuilta aukeavat web
sovellukset asiakkaille (Aviso, TruckCheckNet,
eTermari, eReporting, Extranet)
Steveco Oy
Jyri Elomaa
Jyri.Elomaa@steveco.fi
Aino Rauhamäki
044 232 3583
Rekisteröityjen tietopyynnöt tulee lähettää
sähköpostilla osoitteeseen:
tietosuoja@steveco.fi
Henkilötietoja käytetään ohjelman käyttäjän ja
hänelle kuuluvien oikeuksien identifioimiseen.
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista
tiedoista:
 Etunimi
 Sukunimi
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 käyttäjätunnus
 Käyttöoikeustieto
Asiakkaiden tekemät käyttäjätunnusten tilaukset.
Tietoja ei luovuteta edelleen.
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueiden
ulkopuolelle.
Tietoja säilytetään rekisterissä 6 kuukautta
viimeisimmän käyttökerran jälkeen, jolloin ne
poistetaan automaattisesti.
Tiedot voidaan poistaa myös aiemmin
rekisteröidyn pyynnöstä
Ohjelma ja sen tietokanta ovat Tieto Oyj
konesalissa olevalla palvelimella EU:n sisällä.
Ohjelmaan on pääsyoikeus rajatulla joukolla
käyttäjiä, jotka kirjautuvat ohjelmaan tunnuksella
ja salasanalla ja näkevät käyttäjätunnuksen
perusteella vain hänelle rajatut tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
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14. Oikeus tietojen poistamiseen

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

16. Oikeus peruuttaa suostumus

17. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen

18. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat
henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta
viivytystä edellyttäen, että
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin
tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin;
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon
käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole
muuta laillista perustetta;
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava unionin
oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön
perustuvan lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että
rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen
paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity
vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii
sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä
henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn
antamansa suostumus, milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen
tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat
henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa,
ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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