REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

26.11.2013

Nimi

Allteq Solutions Oy
Osoite

Salorankatu 5-7, 24240 SALO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

allteq@allteq.fi, 010 320 3300
Nimi
2
Nurmi
Yhteyshenki- Jarkko
Osoite
lö rekisteriä Salorankatu 5-7, 24240 SALO
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 - 827 0270, jarkko.nurmi@allteq.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Allteq-rekisteri

Allteq-rekisterissä ylläpidetään Allteq-sovelluspalvelun ylläpitopuolen käyttäjien tietoja. Tarkoituksena
on hallita palvelun toiminnan kannalta oleellisia tietoa, kuten laskutukseen ja ylläpitokäyttöliittymän
käyttäjiin perustuvia tietoja.
Rekisterissä säilytettäviä tietoja ei ole saatavalla paperisena, vaan ne ovat ainoastaan konekielisinä
saatavilla vain Allteq-sovelluksen ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tietoja ei julkaista eikä niitä
edelleen luovuteta kolmansille osapuolille.
Reksiterin tietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- palvelun toteuttaminen
- analysointi ja tilastointi
- mielipide- ja markkinatutkimukset
Palvelun avulla kerättyjen tietojen käsittelystä vastaa tietoja kerännyt organisaatio. Allteq Solutions
Oy ei luovuta eikä muokkaa tätä aineistoa eteenpäin ilman asiakkaiden lupaa tai pyyntöä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi siältää seuraavia tietoja
- Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero
- Rekisteröitymistiedot, kuten tunnus ja salasana
- Sopimussuhteessa olevan organisaation yhteystiedot, kuten organisaation nimi, osoite,
puhelinnumero, sopimusyhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite tms.

6
Asiakasta koskevat tiedot saadaa säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla
Säännönmu- tai organisaation perustamislomakkeen kautta.
kaiset tietolähteet
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7
Allteq-rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään tarkoitukseen.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

