
Finemat Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste 
 
Laatimispäivä: 13.8.2018 
 
 
 
Rekisterinpitäjä: Finemat Oy 
Y-tunnus:  0827228-9 
Osoite:  Tulppatie 16-18A 
  00880 Helsinki 
Sähköposti:  info(at)finemat.fi 
Yhteyshenkilö: Lasse Rantala 
 
Rekisterin nimi: Finemat Oy asiakasrekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn  
oikeusperuste: Finemat Oy:n asiakassuhde sekä Finemat Oy:n ja rekisteröidyn välinen 

sopimus. 
 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus:  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

- Finemat Oy ja asiakkaan välisen sopimussuhteen hoitaminen ja 
ylläpito 

- Palveluiden tuottaminen 
- Luottotietojen tarkastaminen 
- Laskutus, maksujen valvonta sekä laskujen perintä 
- Asiakasviestintä 

 
 Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
Rekisteröityjen 
ryhmät: Finemat Oy:n yritysasiakkaat sekä yhteistyökumppanit. 
 
Rekisteri sisältää 
seuraavia henkilötietoja: Nimi 
 Asema  
 Yritys/organisaatio 
 Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti ja osoite) 
 Yksilöintitiedot (asiakasnumero laskutusta varten) 
 Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista 
 Laskutus-, maksu-, perintätiedot sekä luottokelpoisuustiedot 
 Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot 
 Yhteydenpitotiedot sähköpostien kautta 
 Asiakkaan itsensä antamat muut tiedot 
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Rekisterin säännön- 
mukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään palveluiden 

yhteydessä, puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa sekä muun 
asioinnin ja sopimuksen tekemisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan 
myös päivittää julkisista rekistereistä. 

 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle. 
 
Asiakasrekisterin suojaus: Rekisterin tiedot säilytetään tietokoneella, jossa käytetään salasanaa ja 

on lukittujen tilojen sisällä. Tietokone sisältää virusturvat eikä tietokone 
ole yhteydessä Wi-Fi:n. Rekisterin tietoihin pääsevät vain määritellyt 
henkilöt heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

 
Tietojen säilytysaika: Rekisterin asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin ne täyttävät 

tarkoituksensa ottaen huomioon kuluttajasuoja-, kirjanpito- ja 
ennakkoperintälain. Asiakastietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan 
asiakassuhteen päättymisestä. Muilta osin niin kauan kuin lainsäädäntö 
edellyttää tietojen pidemmän säilyttämisajan. 

 
Rekisteröidyn asiakkaan 
oikeudet: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin 

tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänelle tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, 
pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 
 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 

henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (’’oikeus tulla unohdetuksi’’). 
Huomioithan kuitenkin, että sinulla on ’’oikeus tulla unohdetuksi’’ vain, 
jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi 
käsittelyä. 

 
 Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetusten mukaisesti (25.8.2018 lukien) 

oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
tietosuojavaltuutetulle. 


