TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.5.2018

Nimi

Metsäteho Oy
Osoite

Vernissakatu 1, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Markus Strandström
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Vernissakatu 1, 01300 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 040 571 3893, sähköposti: markus.strandstrom@metsateho.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

koneistuttajapalvelu-rekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Yrittäjät / koneistuttajat:
- Etunimi ja sukunimi (yhteyshenkilö koneistutuspalvelua tarjoavassa yrityksessä)
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Henkilön työnantaja (yritys)
Lisäksi rekisteri sisältää henkilön edustaman yrityksen tietoja.

Koneistuttaja.fi on palvelu, jonka kautta yrittäjä voi välittää tietoa tarjoamastaan koneellisen
metsänistutuksen palvelusta ja vapaasta koneistutuskapasiteetistaan. Palvelun tavoitteena on
saattaa yhteen palvelua tarjoavat yrittäjät ja metsäorganisaatioiden metsätoimihenkilöt. Palvelu on
julkinen, joten metsätoimihenkilöiden lisäksi myös metsänomistajat voivat hakea koneistuttajaa sen
kautta.

Urakointipalvelujen ostajat / urakanantajat:
- Etunimi ja sukunimi
- Tehtävänimike / työtehtävä
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Henkilön työnantaja (yritys)
6
Yrittäjät / koneistuttajat:
Säännönmu- Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä toisen henkilön
kaiset tieto- toimesta.
lähteet
Urakointipalvelujen ostajat / urakanantajat:
Tiedot on saatu urakanantajaorganisaatioilta.

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tiedot on näkyvissä julkisesti verkkosivustolla, ja niitä ei säännönmukaisesti luovuteta erillisenä
tiedostona.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei ole

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Pyydettäessä tiedot saatetaan luovuttaa myös erillisenä tiedostona samansisältöisenä kuin ne
näkyvät verkkosivustolla www.koneistuttaja.fi.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

1) Koneistuttaja-palvelun pääkäyttäjät ohjeistetaan luomaan tietoturvalliset kirjautumistunnukset.
2) Pääkäyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset ja pääkäyttäjät ohjeistetaan säilyttämään
kirjautumistunnuksiaan huolellisesti niin, että ulkopuolisilla ei ole niihin pääsyä.
3) Sivuston tietoturva järjestetään Hosting-palvelun tarjoajan ohjeistuksen ja yleisten Wordpresstietoturvaperiaatteiden mukaan.
4) Tietoja ei tuoda ulos manuaalisesti tai sähköisesti koneistuttaja.fi -palvelusta.
5) Hostingpalvelun päättyessä, palveluntarjoaja vastaa rekisterin tietojen turvallisesta
hävittämisestä.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot.
Yrittäjät / koneistuttajat:
Tiedot ovat näkyvillä internetissä osoitteessa www.koneistuttaja.fi/liity-palveluun/.
Urakountipalvelujen ostajat / urakanantajat:
Tiedot ovat näkyvillä internetissä osoitteessa www.koneistuttaja.fi/urakanantajat/

11
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista koneistuttajapalvelu-rekisteristä.
Oikeus vaatia Korjaus- ja poistopyynnöt osoitetaan yhteyshenkilölle: markus.strandstrom@metsateho.fi tai
tiedon
puhelimella numeroon 040 571 3893.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

