
REKISTERI-JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on NyT Siivous yrityksen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisterin sisältö muodostuu tilaajien
itse luovuttamista tai tilaajaorganisaatioiden verkkosivuilla olevista julkisista tiedoista (esim. osoite 
ja verkkolaskutusosoite). 

NyT Siivous pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa yrityksen rekisteri- ja tietosuojaselostetta. 
Muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille lainsäädännön niin vaatiessa. Rekisteri- ja 
tietosuojaselostetta saa ainoastaan muuttaa NyT Siivouksen omistaja.

Rekisterinpitäjä

NyT Siivous, Taimistontie 6 A 3, 40340 Jyväskylä
nytsiivous@gmail.com, 040 7198219

Henkilötietojen käsittelijä

Asiakasrekisteristä vastaa Yrittäjä Tuija Nygård, NyT Siivous yrityksen omistaja. Kirjanpidon 
yhteydessä henkilötietoja käsittelee kirjanpitotoimiston edustaja.

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenpitona asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitämiseen sekä 
mahdollisiin asiakassuhteiden markkinointiin. Olemassa olevia henkilötietoja voidaan päivittää 
rekisteröidyn palautteesta tai pyynnöstä. Henkilötietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta
tai kumppanuussuhteen päättymisen vuoksi, jos tähän ei ole laillista tai teknistä estettä.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot ja tilattuihin 
palveluihin liittyvät tiedot. 

Tietolähteet

Asiakkaidentiedot saadaan heiltä itseltään tai verkkolomakkeen kautta yhteystietonsa jättämällä.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle



Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita 
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 

Käsittelyn kesto

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. NyT Siivous säilyttää tietoja niin kauan kun
niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja 

säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä 
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse ja kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä 
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)


