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ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 
 

Rekisterinpitäjä:  Elebet Oy 

   Y-tunnus:  

   Vesterikuja 11 

   29630 Pomarkku 

   Puh. +358 50 378 4001 

   

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Pasi Pentti 

Puh. +358 50 378 4001 

pasi.penti@elebet.fi 

Vestrinkuja 11, 29630 Pomarkku 

Suomi 

 

Rekisterin nimi:  Elebet Oy:n asiakasrekisteri  

 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste 

ja tarkoitus: 

 Henkilötietojen käsittely perustuu Elebet Oy:n oikeutettuun 

etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henki-

lötietojen käyttötarkoitus on Elebet Oy:n ja sen asiakkaiden 

välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito. 

 

Rekisterin sisältö: Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten päättä-

jistä ja yhteyshenkilöistä: 

▪ Nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnu-

mero 

▪ Asiakashistoria, em. yhteystiedot, tilaukset, palaut-

teet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot 

▪ Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen 

kannalta tarpeelliset tiedot 

 

Säännonmukaiset tietolähteet ja 

tiedon luovutukset sekä 

siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeu-

tettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus 

käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttä-

jätunnus ja salasana tuotannonohjausjärjestelmään. Tiedot 

kerätään ja järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin 

ja muilla teknisillä keinoilla.  

Yrityksen tai yhteisön työntekijöiden henkilötietoja kerä-

tään ainoastaan toimitettavien elementtitoimitusten osalta. 
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Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia 

tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henki-

lörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen 

oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toi-

mittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 maini-

tulle yhteyshenkilölle. 

  

Muut henkilötietojen käsittelyyn 

liittyvät oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittele-

mästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä 

markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto 

voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yh-

teyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti 

(25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa 

käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen 

käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

Käyttäjätietojen säilytysaika: EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilörekisterin tie-

toja saadaan säilyttää vain niin kauan, kuin ne ovat tarpeen 

rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Betelen tiedot säily-

tetään 10 vuoden ajan elementtitoimituksen loppuselvitys-

päiväyksestä alkaen. Toimimme näin noudattaaksemme 

rakennuttajan 10 -vuotisvastuu aikaa, rakennusurakan 

yleisten sopimusehtojen yse 1998 mukaisesti. 

 

Käyttäjätilin poistaminen ja  

oikeus tulla unohdetuksi: Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan 

poistaa. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi 

palauttaa poistettuja tietoja. 

Pyynnöt tai kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 

2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

 

 

 

Loppu 

 

 

 


