TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
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Nimi
Suomen Lämpöikkuna Oy / Lämpölux (y-tunnus: 21273788)
Osoite
Äimäkuja 6, 90400 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 020 7928 110 info@lampolux.fi
Nimi
Matti Säkkinen
Osoite
Äimäkuja 6, 90400 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 041 433 8544 tietosuoja@lampolux.fi
Suoramarkkinointirekisteri
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen suoramarkkinoinnin kannalta.
Tietoja käytetään suoramarkkinoinnnissa soittamalla tai asioimalla suoraan asiakkaan
osoitteessa. Käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu käsitellä henkilötietoa
suoramarkkinointiin liittyen tai yksityisen luonnollisen henkilön suostumus
henkilötietojensa käyttämiseen suoramarkkinoinnissa.
Henkilön nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi kilpailuiden
yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen
luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista
(tällöin luovuttajalta edellytetään selvitystä luovutuksen edellytyksistä ja perusteista)
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä
lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen
tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin
keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.
Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan
virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
Tietoa säilytetään niin kauan kuin sen on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi
tarpeellista. Henkilötietojen osalta huolehditaan kohtuullisilla toimenpiteillä, ettei
rekisterissä säilytetä vanhentunutta tai virheellistä tietoa.

