TIETOSUOJASELOSTE
Elpac Oy:n asiakasrekisteri, päivitetty viimeksi 15.11.2020

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Elpac Oy
Y-tunnus: 0609124-9
Robert Huberin tie 7
01510 VANTAA
puh. 010 219 0700
myynti@elpac.fi
2. Rekisterin nimi
Elpac Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja / tai
rekisteröidyn antama suostumus.
Elpac Oy käsittelee henkilötietoja, jotka on toimitettu tarjouspyynnön, tilauksen, sopimuksen
teon, kiinnostuksen ilmauksen yhteydessä tai muussa asiallisessa yhteydessä. Henkilötietoja
käytetään myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin joka tapahtuu esimerkiksi sähköisesti,
postitse tai puhelimitse.
Elpac Oy voi tallentaa asiakkaan ja Elpac Oy:n välistä kommunikaatiota kuten esimerkiksi
puheluita tai sähköpostiviestintää.

4. Mitä henkilötietoja keräämme
Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Rekisteröidyn perustiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Työnantajan nimi ja y-tunnus
• Suoramarkkinointikiellot
• Muut mahdolliset rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

ELPAC OY

Osoite / Address
Robert Huberin tie 7
FI-01510 Vantaa
Finland

Puh 010 219 0700
Tel. +358 10219 0700
Fax. 09 8701201
Fax. +358 9 870 1201

E-mail: myynti@elpac.fi
www.elpac.fi

Y-tunnus: 0609124-9
Kotipaikka: Helsinki
ALV rek.

Rekisterin tietoja kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asioinnin yhteydessä
saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös asiakasyritysten
verkkosivuilta sekä julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

6. Tietojen luovutukset
Elpac Oy ei luovuta rekisterinsä tietoja EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle eikä ulkopuolisille
tahoille. Elpac Oy voi kuitenkin luovuttaa tietoja tytäryhtiönsä Masterkilpi Oy:lle rekisterin
käyttötarkoitusta vastaavaan käyttöön.

7. Rekisterin tietoturva
Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain nimetyille henkilöille, joilla on työtehtävissään tarve
käsitellä henkilötietoja. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja vahvaa salasanaa.
Henkilötietoja tallennetaan palvelimille eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti. Palvelimet
sijaitsevat eri puolella maailmaa. Tieto tallennetaan tietokantoihin sekä tietojärjestelmiin,
joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen
suojaamiseksi väärinkäyttöä ja paljastumista vastaan.

8. Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät yhteydenotot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia niiden oikaisua tai
poistamista ja asettaa itsensä suoramarkkinointikieltoon. Jos sinulla on kysymyksiä tähän
tietosuojaselosteeseen liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä
kohdan 1. yhteystietojen mukaisesti.

9. Elpac Oy voi muutta tätä tietosuojaselostetta määräajoin ilman erillistä ilmoitusta.
Muutoksista ilmoitetaan tietosuojaselosteen alussa viimeinen päiväys -ilmoituksella.
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