
Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterien nimet: Asiakasrekisteri, Työntekijärekisteri, Rekrytointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä: 
Nimi: Napapiirin Sähkö Oy
Y-tunnus: 2775289-4 
Osoite: Teollisuustie 16 D, 96320 Rovaniemi 
Puhelinnumero ja sähköposti: 050 428 57 61 info@napapiirinsahko.fi

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Teppo Suomalainen
Osoite: Teollisuustie 16 D, 96320 Rovaniemi 
Puhelinnumero ja sähköposti: 050 428 57 61 
teppo.suomalainen@napapiirinsahko.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:

Työntekijärekisteri: työsopimuksen solmivien henkilöiden henkilötietoja 
käsitellään työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. 
Käsittely perustuu työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku).

Rekrytoinnit: Rekrytointeihin liittyen työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään 
rekrytointiprosessiin liittyvässä hakijoiden arvioinnissa.

Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen 
yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden 
tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä 
markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja 
asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu asiakkuuksiin/työsuhteisiin.



6. Rekisterien tietosisältö:

Työntekijärekisteri sisältää seuraavia tietoja:
työntekijöiden perustiedot, kuten
etu- ja sukunimet
henkilönumero
suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
ulkomaalainen henkilötunnus tai syntymäaika
kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
työsuhteeseen liittyvät tiedot
työ- tai palvelussuhteen laatua koskevat tiedot
henkilön verotukseen liittyvät tiedot
tilastointiin liittyvät tiedot
osaamiset

Rekrytointirekisteri sisältää:
henkilön ansioluettelossaan ja hakemuksessaan ilmoittamat tiedot mukaan lukien
mahdolliset kuvat ja videot
henkilöarvioinneissa antamiesi tietojen perusteella syntyvät yhteenvedot
 

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
etu- ja sukunimi
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä 
lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
asiakasnumero
y-tunnus tai henkilötunnus
laskutus- ja perintätiedot
yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä 
luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, 
toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien 
taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)



7. Säännönmukaiset tietolähteet
Työntekijä- ja rekrytointirekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Asiakasrekisteri:
Asiakkaiden ilmoittamat tiedot sopimuksen tai tilauksen tekemisen yhteydessä, 
asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen 
esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön 
perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli 
Napapiirin Sähkö Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka 
käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen 
yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta 
käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet (tekniset ja organisatoriset turvatoimet)
Paperinen aineisto:
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. 
hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä 
vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat 
tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin 
ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin 
suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun 
toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin 
rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.



10.Automaattinen tietojenkeruu:
käytämme yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja 
työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi Web-sivuillamme. Näitä tietoja 
kerätään sivustojemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja 
markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden 
selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla 
(ks. alla), eikä niitä voi yhdistää henkilöön.

Evästeet ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain 
voidaan tunnistaa yksilöivästi. Sivusto tai kolmas osapuoli lähettää ne 
tietokoneeseen. Evästeiden käyttöä säätelee lait, kuten Tietoyhteiskuntakaari 
205 §, jonka mukaan evästeistä, sivuston käyttötietojen tallentamisesta ja niiden 
käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle.

11.Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista
pyytää itseään koskevien tietojen poistamista
pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista
vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä
pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, 
peruuttaa suostumus milloin tahansa
tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tämä yksityisyydensuojailmoitus on viimeksi päivitetty 24.2.2021. 
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