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Kiikala Steel Works Oy:n tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Kiikala Steel Works Oy, y-tunnus 2002922-2 
 
Osoite:  Meriniitynkatu 23, 24100 Salo 
Sähköposti: info@ksw.fi 
 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus on työ- ja liikesuhteen hoitaminen, oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteuttaminen, markkinointitoimenpiteet, palautekyselyt sekä henkilötietolain 
mukainen henkilötietojen käsittely Kiikala Steel Works Oy:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin.  

3. Tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan pääasiassa henkilön itsensä toimittamista tiedoista. Sen lisäksi tietoja 
voidaan kerätä luottotietorekisteristä ja väestötietorekisteristä lainsäädännön niin salliessa. 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• Nimi 

• Henkilötunnus 

• Yritys 

• Yhteystiedot 

• Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyviä tietoja 

• Laskutukseen ja luotonvalvontaan liittyviä tietoja 

• Työsuhteeseen liittyviä tietoja 

5. Henkilötietojen käsittely ja luovutus 

Kiikala Steel Works Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille 
osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ja viranomaisille 
lainsäädännön niin edellyttäessä, sekä perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

6. Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa niin pitkään kuin lainsäädäntö 
edellyttää tietojen säilyttämistä.  

mailto:info@ksw.fi


2 
 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan 
osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

7. Rekisterin suojaus 

Henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään luottamuksellisena ja sen säilytys ja siirto on suojattu 
asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain 
tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (oikeudet, käyttäjätunnukset, salasanat). 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Henkilöllä on pyynnöstä oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.  

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1). Pyyntö 
esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse 
kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot 
kohdassa 1).   

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan epätarkan, virheellisen tai vanhentuneen tiedon 
korjaamista, tai tietyissä tilanteissa tiedon poistamista. Tiedon oikaisemista koskeva pyyntö 
esitetään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  


