
LAATUKAASU OY   Asiakasrekisterin tietosuojaseloste 
 
Rekisterinpitäjä 
Laatukaasu Oy (2831026-2) 
Kullervonkatu 8 A 5, 33100 Tampere 
https://laatukaasu.fi 
 
Reksiteristä vastaava yhteyshenkilö 
Roberto D’Esposito, roberto@laatukaasu.fi 
 
Rekisterin nimi 
Laatukaasu Oy:n asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, johon kuuluvat sekä Laatukaasu Oy:n asiakkaat että 
kontaktoidut yritykset, yhteisöt tai yksityishenkilöt. 
 
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
– henkilön vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus 
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde tai jäsenyys). 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito tai markkinointi. Tietoja ei 
käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista sekä kontaktoiduista yrityksistä: 
- Yrityksen nimi, y-tunnus sekä posti-, laskutus- ja www-osoite 
- Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, titteli ja sähköpostiosoite 
- Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot 
- Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot ja historia (mm. yhteydenotot, tarjoukset ja työpyynnöt). 
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasprojektien sekä muun 
asioinnin yhteydessä mm. puhelimitse, sähköpostilla sekä asiakastapaamisissa. Laatukaasu Oy voi kerätä 
henkilötietoja myös julkisista lähteistä ja kolmansilta palveluntarjoajilta lain sallimissa rajoissa. Tietoja säilytetään vain 
se aika, mikä tarvitaan ko. rekisterin järkevää käyttöä varten. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen 
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää todisteellisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

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 todisteellisesti sähköpostilla 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). 

Tietojen luovutus tai siirto 
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin 
vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja voidaan siirtää tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa 
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


