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TIETOSUOJASELOSTE
REKISTERINPITÄJÄ
EFS Fire Oy
Junatie
36240 Kangasala
Y-tunnus: 2663624-2
REKISTERIÄ HOITAA
EFS Fire Oy
Junatie 2, 36240 Kangasala
Sähköposti info@elteksystems.fi
REKISTERIN NIMI
EFS Fire Oy:n asiakasrekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt EFS Fire Oy:n asiakkaaksi tai ostanut EFS Fire Oy:n tavaraa.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on EFS Fire Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten
arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää EFS Fire Oy:n toiminnan
kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen
verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää EFS Fire Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. EFS Fire Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen
ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille
teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan EFS Fire Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen
teknisten rajapintojen kautta. EFS Fire Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot
sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim.
postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus korjata virheet rekisterissä tai kieltää tietojen
julkaiseminen ilmoittamalla siitä EFS Fire Oy:n myyntiin sähköpostitse info@elteksystems.fi.
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilön etu- ja sukunimi, Yrityksen nimi ja y-tunnus, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero,
Mahdollinen verkkolaskutus osoite sekä operaattorin osoite, Tiedot käsitellyistä tilauksista
EVÄSTEET
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä
ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla
vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon
laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
TIETOJEN LUOVUTUS TAI POISTAMINEN
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan EFS Fire Oy:n käytössä, paitsi EFS Fire Oy:n käyttäessä ulkoista
palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta EFS Fire Oy:n ulkopuolelle
tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön
velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai
perintätoimet estä tietojen poistamista.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. EFS Fire Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla, salasanoin ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

