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Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Aktiivius Oy
2537999-3
Suutelantie 25 a
80710 Lehmo
2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa
Miikka Väänänen
Miikka.vaananen@aktiivirakentaja.fi
3. Rekisteröidyt
a. Asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat
b. Toimittajat
c. Työntekijät
d. Rakentamiseen liittyvät henkilöistä kerättävät tiedot, jotka välitetään
viranomaisille
e. Osakkaat
4. Aktiivius Oy:n rekistereiden nimet
a.
b.
c.
d.
e.

Asiakas- ja markkinointirekisterit
Toimittajarekisteri
Työntekijärekisteri
Rekisteri rakentamiseen liittyvistä tiedoista
Osakasrekisteri

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus
a. Asiakasrekisteriä ylläpidetään asiakassuhteiden ja laskutuksen hoitamiseen.
Potentiaalisista asiakkaista rekisteriä pidetään suoramarkkinointia varten.
b. Toimittajarekisteriä toimittajasuhteiden ja maksujen hoitamiseen.
c. Työntekijärekisteriä ylläpidetään työsuhteiden hoitamiseksi ja lakisääteisten
velvoitteiden täyttämiseksi.
d. Rakentamiseen liittyy ilmoitusvelvollisuuksia verohallinnolle, joita säätelee
asianmukaiset Suomen lait. Myös rakennuslupaa varten täytyy kerätä
yhteystietoja naapureista naapureiden kuulemista varten.
e. Osakasrekisteriä pidetään osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja lakisääteisten velvoitteiden
hoitamiseen.
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6. Rekistereiden tietosisältö
a. Asiakas- ja markkinointirekisterit
• Nimi
• Osoite
• Henkilötunnus (kuluttajat) (ei potentiaaliset asiakkaat)
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Ostetut tuotteet/palvelut
o Materiaalivalinnat
b. Toimittajarekisteri
• Nimi (yhteyshenkilö)
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
c. Työntekijärekisteri
• Nimi
• Osoite
• Henkilötunnus
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Veronumero
• Verotiedot
• Pankkitiedot
• Eläketiedot
• Sairaslomatiedot
• Lomatiedot
• Työhistoria
d. Rekisteri rakentamiseen liittyvistä tiedoista
• Yhteystiedot
• Veronumero tai henkilötunnus (vain verohallinnon
ilmoitukset)
• Syntymäaika (vain verohallinnon ilmoitukset)
e. Osakasrekisteri
• Yhteystiedot
• Henkilötunnus
• Pankkitiedot
• Verotiedot
7. Analytiikkatyökalut ja evästekäytäntö
Aktiivius Oy:n internetsivuilla ei pääsääntöisesti kerätä tunnistettavia henkilötietoja.
Aktiivius Oy:n internetsivuilla kerätään dataa kävijöistä Google Analytics -ohjelmalla.
Käyttäjistä kerätty tieto on anonyymiä.
Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivuilta ja evästeiden
estämisestä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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8. Rekistereiden tietolähteet
Rekistereihin kerätään tietoja henkilöiltä itseltään sekä saatavilla olevista
internetlähteistä, kuten Fonecta.
9. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen
Aktiivius Oy:n henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu. Henkilötietojen käsittelyn
ulkoistuksessa noudatetaan henkilötieto asetuksen vaatimuksia.
Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa pyritään tekemään tietojenkäsittelysopimukset.
10. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Aktiivius Oy:n ulkopuolelle. Jos luovutuksia
tehdään, varmistamme, että vastaanottajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ei pääsääntöisesti luovutuksia tehdä. Tietoja voidaan
tallentaa ulkomaisille pilvipalvelimille, mutta tällöin noudatetaan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksia.
11. Käsittelyn kesto ja käsittelijät
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin pitkään kuin asiakkuus- tai
toimittajasuhde on voimassa. Markkinoinnin yhteydessä on asiakkailla mahdollisuus
ilmoittaa tietojen poistosta.
Työntekijätietoja säilytämme työlainsäädännön mukaisesti.
Rakentamiseen liittyvät tiedot säilytetään ao. Lainsäädännön mukaisesti.
Osakastiedot ovat voimassa osakeyhtiölain mukaisesti.
Henkilötietoja käsittelee Aktiivius Oy:n työntekijät sekä Aktiivius Oy:n tilitoimisto.
Asiakkaisiin liittyviä tietoja käsittelevät myös tavaran/palvelun toimittajamme.
12. Rekisteröityjen oikeudet
a. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus omien tietojen tarkastamiseen. Tarkastuspyyntöön
vastataan kuukauden sisällä. Tarkastuksen toteuttamiseksi on otettava yhteyttä
Aktiivius Oy:n tietosuoja-asioiden yhteyshenkilöön.
b. Tietojen oikaiseminen, tietojen poistaminen ja tietojen käytön rajoittaminen
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Asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden vaatimuksesta henkilötietojen käyttöä
voidaan rajoittaa, tietoja voidaan oikaista ja ne voidaan poistaa. Kuitenkin
yrityksen lakisääteiset velvoitteet voivat estää rekisteröidyn oikeuksien
täysimääräisen käyttämisen. Asiakassuhteen, toimittajasuhteen ja
työntekijäsuhteen päättymisen
c. Vastustamisoikeus ja kielto suoramarkkinointiin
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee,
että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää
tietojen luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin. Viranomaisille
luovuttamiseen lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi kielto-oikeutta ei ole.
d. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä
siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
e. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän
kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterit säilytetään paperisina lukitussa
tilassa. Tietokoneilla olevat tiedot on suojattu tarvittavilla toimenpiteillä.
14. Profilointi
Aktiivius Oy:ssä ei käsitellä henkilötietoja automaattisten päätösten tekemiseksi.

