
015 214 662, 0400 564 082

Tietojen hävitys: Tiedot hävitetään, kun viikon viimeisestä päivästä (tietotyyppi 1) tai matkapäivästä

(tietotyyppi 2) on kulunut 6 kk.

Käsittelyn tarkoitukset

Ihastjärven Linja Oy käyttää asiakkaan antamia henkilötietoja kyseessä olevan tilausajon (tietotyyppi 1) ja

matkapaketin (tietotyyppi 2) järjestämiseen sekä asiakasviestintään, -palveluun ja -kyselyihin

tarveperusteisesti taulukon 1. mukaisesti.

Puhelin

Taulukko 1.     Henkilötietojen käsittely Ihastjärven Linja Oy:ssä.

Yhteydenotto: Asiakkaan soitto, sähköposti tai yhteydenottolomake.

Tietojen koonti: Tietotyypit 1 ja 2: Rekisterinpitäjä kirjoittaa tarvittavat tiedot paperidokumenttiin.

Tarvittavat tiedot ovat asiakkaan antamat yhteystiedot ja matkan tiedot.

Tietojen prosessointi: Rekisterinpitäjä tekee viikon ajojärjestyksen sähköisesti (tietotyyppi 1).

Rekisterinpitäjä laatii sähköisen lähtijälistan (tietotyyppi 2). Tarvittavat tiedot ovat nimi, puhelinnumero ja

matkan tiedot.

Tietojen säilytys: Rekisterinpitäjä säilyttää paperidokumentteja lukitussa tilassa. Pääsy sähköisesti

muokattaviin dokumentteihin on rajattu rekisterinpitäjään sekä suojattu pääsynhallinnalla ja palomuurilla.

Tietojen luovutus: Tietotyypit 1 ja 2: Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin (tietotyypit 1 ja 2). Tietotyyppi 1:

mobiilisti yrityksen sisällä ajojärjestelyn käyttöön. Käytetty palvelu on myös sitoutunut vastaamaan

tietosuojastaan. Tulostuksen rajaus: 4 kpl (tietotyyppi 1) ja 2 kpl (tietotyyppi 2) yrityksen käyttöön.

Seloste käsittelytoimista

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen kirjallinen kuvaus Ihastjärven Linja Oy:n

toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä.

Nimi

Osoite

Sähköposti

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot

Tarmo Pulkka Ihastjärven Linja Oy

Mannerheimintie 3 (Rautatieasema)

50100 Mikkeli

tarmo.pulkka(at)ihastjarvenlinja.fi

Omien tietojen tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus saada kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjältä

nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot niiden säilytysajat huomioituna. *

Tietojen oikaisu: Rekisterinpitäjä oikaisee tarvittaessa tiedot asiakkaan kirjallisella pyynnöllä. *

*Asiakasta pyydetään todistamaan henkilöllisyytensä.

Verkkopalvelut: Ihastjärven Linja Oy pidättää oikeuden käyttää Google Analytics:ia ihastjarvenlinja.fi -sivujen

edelleen kehitykseen ja markkinointitarkoituksiin. Tarvittaessa selainkohtainen palvelun poistaminen

onnistuu Google Analytics Opt-out Browser Add-on -selainlisäosalla. Ihastjärven Linja Oy ei ole vastuussa

sivuilleen linkitettyjen kolmansien osapuolien tietosuojasta.

Mahdolliset muutokset: Yrityksellä on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia tähän selosteeseen.

Ajantasainen versio selosteesta on nähtävillä yrityksen verkkosivuilla www.ihastjarvenlinja.fi.


