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1.

REKISTERINPITÄJÄ

BRABE OY
Brasaksentie 217, 06750 Tolkkinen, PORVOO

1.1. Asiakasrekisteristä vastaava yhteyshlö:
Sari Numelin, info@brabe.fi; p. 0403549588

2.

REKISTERIN NIMI

BRABE Oy -verkkokauppa, www.brabe.fi;
BRABE Oy -asiakasrekisteri

3.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
on henkilön suostumus eli dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
yksiselitteinen, jossa rekisteröity on kaupan teon toisena osapuolena. Henkilötietojen
keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on markkinointi, asiakaspalvelutapahtuma, tilausten
käsittely, tuotteiden toimitus, laskutus sekä uusi tilaus ja toimitus (kun asiakas ei anna
tietoja uudelleen) sekä mahdollisen palautteen käsittely.

4.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Etunimi
Sukunimi
Toimitusosoite
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

5.

TIETOJEN SÄILYTYS
BRABE Oy:n asiakasrekisteri

6.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Yksi vuosi, 12 kk, siitä ajankohdasta, jolloin viimeinen tilaus on tehty.

7.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen tehdessään
tilauksen (henkilökohtainen tapaaminen, puhelin, sähköposti tai verkkokauppa).

8.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
BRABE Oy:n asiakkaiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille
osapuolille. Henkilötiedot ovat suojattuina henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
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BRABE Oy ei kerää asiakkaan henkilötunnusta tai luottokorttitietoja vaan käytämme
ulkoista palveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn.
9.

ASIAKASREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internetpalvelimilla ja tallennukseen käytettävän laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Asiakasrekisterin ylläpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta olennaisia tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevat tiedot
nähtäväksi, oikaistavaksi ja poistettavaksi sekä vastustaa käsittelyä sekä oikeutta
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Asiakkaalla on oikeus pyytää korjausta asiakasrekisterissä oleviin tietoihinsa, mikäli ne
ovat virheellisiä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen,
asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Löydät uusimman ja
voimassaolevan version verkkosivuiltamme www.brabe.fi; .

12. LISÄTIEDOT
BRABE Oy
Sari Numelin
Brasaksentie 217
06750 Tolkkinen
p. 0403549588
info@brabe.fi:
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