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Ruskon Betoni Oy:n yksityisyydensuojalausunto

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen

Yleistä

Me Ruskon Betoni Oy:ssä, mukaan lukien sen konserniyritykset, tytäryhtiöt ja sisaryhtiö (KiBe Oy),
(jäljempänä” Yritys” tai ”Me”) sitoudumme suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi.

Yksityisyydensuojakäytäntö kuvaa tapaamme kerätä, tallentaa, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja
henkilöiltä, jotka käyttävät tuotteitamme ja palvelujamme. Tässä yksityisyydensuojakäytännössä termi
”henkilötiedot” tarkoittaa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen
henkilöön.

Tätä Yksityisyydensuojakäytäntöä voidaan päivittää aika ajoin mistä tahansa syystä. Ilmoitamme
Yksityisyydensuojakäytäntöömme tehdyistä olennaisista muutoksista julkaisemalla uuden
Yksityisyydensuojakäytännön Sivustossamme. Kehotamme lukemaan tätä Yksityisyydensuojakäytäntöä
säännöllisesti siltä varalta, että siihen on tehty muutoksia. Jatkamalla Palveluiden käyttöä sen jälkeen,
kun tähän Yksityisyydensuojakäytäntöön on tehty muutoksia, hyväksyt siihen tehdyt muutokset.

Käyttämällä Palveluita suostut siihen, että tietojasi käsitellään tässä Yksityisyydensuojakäytännössä nyt
määritellyllä ja myöhemmin muuttamallamme tavalla.

Tietojasi käsitellään ja tallennetaan lähtökohtaisesti vain Suomessa. Tiedotamme muutoksista hyvissä
ajoin, mikäli tietoja tallennetaan maassa, jossa saattaa olla käytössä erilainen tietoturvataso kuin
asuinmaassasi.

Jos sinulla on tähän Yksityisyydensuojakäytäntöön tai henkilötietojesi käyttötapaan liittyvää kysyttävää
tai kommentoitavaa, ota meihin yhteyttä osoitteeseen rb@ruskonbetoni.fi
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Kerättävät tiedot

Ruskon Betoni Oy kerää henkilötietojasi sen vuoksi, että voimme tarjota sinulle tuotteitamme ja
palvelujamme, sekä olla yhteydessä sinuun tarvittaessa. Keräämme tietoja suoraan sinulta tehdessäsi
tilausta, kysyessäsi tarjousta tai ottaessasi yhteyttä yritykseemme puhelimitse, sähköpostitse tai
palautelomakkeen avulla. Saatamme kerätä käyttäjistämme erityisesti seuraavia tietoja, jotka voivat
tietyissä olosuhteissa olla henkilötietoja:

∂ Tiedot, joita keräämme sinulta suoraan tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä: Henkilötiedot,
joita keräämme tällaisissa tapauksissa, voivat sisältää muun muassa täyden nimen, osoitteen,
sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja muita tietoja, joita päätät antaa.

∂ Jos otat meihin yhteyttä, saatamme kerätä yhteystietosi ja muita antamiasi henkilötietoja. Lisäksi
arkisto yhteydenpidosta saatetaan säilyttää.

∂ Saatamme kerätä myös muita tietoja, joita toimitat meille.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Käytämme suoraan antamiasi henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

∂ Tilauksesi järjestely ja ylläpito;
∂ Palveluiden ja tuotteiden ylläpito ja hallinnointi;
∂ Palveluiden ja tuotteiden ominaisuuksien tarjoaminen;
∂ Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen;
∂ viestintä kanssasi;
∂ petosten ja muiden väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen;
∂ oikeuksiemme ja/tai omaisuutemme suojaaminen;
∂ markkinatutkimus;
∂ Palveluiden ja tuotteiden tarkastaminen ja analysointi;
∂ Palveluiden ja tuotteiden teknisen toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistaminen.
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Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta käyttäjiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta jäljempänä
kuvattuja tapauksia.

∂ Tuotteen toimittamiseen käytetyt alihankkijat. Vain toimittamiseen vaadittava tieto luovutetaan.
∂ Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset.
∂ Alayhtiöt ja tytäryhtiöt tai seuraava omistaja, yhteisomistaja tai Palveluiden operaattori ja näiden

neuvonantajat, kun tietojen antaminen liittyy yritysten yhdistymiseen, konsolidointiin,
uudelleenjärjestelyyn, käytännössä kaikkien osakkeidemme ja/tai varojemme myyntiin,
konkurssimenettelyyn tai muuhun yrityksen uudelleenorganisointiin.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihisi, joita säilytämme:

∂ Oikeus tietää, mitä tietoja säilytämme: Jos haluat tietää, mitä henkilötietoja säilytämme sinusta,
ota yhteyttä käyttämällä tämän Yksityisyydensuojakäytännön lopussa annettuja yhteystietoja.

∂ Oikeus siihen, että tietosi poistetaan, ja epätäydelliset, virheelliset, vanhentuneet tai
tarpeettomat henkilötiedot korjataan, poistetaan tai päivitetään. Jos haluat hyödyntää edellä
mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on lisäkysymyksiä, jotka koskevat säilyttämiemme
henkilötietojen korjaamista, poistamista tai päivittämistä, ota yhteyttä käyttämällä tämän
Yksityisyydensuojakäytännön lopussa olevia yhteystietoja.

Tietoturva

∂ Ruskon Betoni Oy suhtautuu hyvin vakavasti henkilötietojesi salassapidon turvaamiseen.
Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi
luvattomalta käytöltä. Huolimatta näistä pyrkimyksistä tallentaa henkilötietojasi, jotka on kerätty
Palveluissa ja Palveluiden kautta turvallisessa toimintaympäristössä, joka ei ole yleisön
käytettävissä, emme voi taata henkilötietojesi turvallisuutta, kun tietoja siirretään tai
tallennetaan järjestelmissämme.
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Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden ja turvallisuuden, emme voi taata, että
käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä
käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Emme anna takuuta siitä, että sinua koskevat henkilötiedot
ovat turvassa kolmansien osapuolien aiheuttamalta menetykseltä, väärinkäytöltä tai
muuttamiselta.

∂ Ilmoitamme sinulle lain vaatimalla tavalla kaikista salaamattomien, elektronisesti tallennettujen
henkilötietojen suojaukseen, salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista sähköpostitse
tai näkyvällä tavalla Sivustossa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman
kohtuutonta viivettä tavalla, joka vastaa (i) lain täytäntöönpanon tarpeita tai (ii) rikkomuksen
laajuuden määrittämistä ja tietojärjestelmän kohtuullisen eheyden palauttamista.

Linkit muihin verkkosivustoihin

∂ Sivustomme sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. Linkki toiseen verkkosivustoon ei ole
hyväksyntä, valtuutus tai vakuutus kytköksestämme kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Emme
hallinnoi kolmannen osapuolen verkkosivustoja. Nämä muut verkkosivustot saattavat sijoittaa
omia evästeitään tai muita tiedostojaan tietokoneellesi, kerätä tietoja tai pyytää henkilötietoja
sinulta. Tätä Yksityisyydensuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietoihin, joita käsittelemme
käyttäessäsi Palveluita. Sitä ei sovelleta linkkeihin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja/tai
palveluihin, joita saatat kohdata Palveluita käyttäessäsi. Muissa sivustoissa on voimassa eri
säännöt koskien sivustoihin lähettämiesi henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen käyttöä tai
luovuttamista. Suosittelemme lukemaan yksityisyydensuojakäytännöt tai -lausunnot
verkkosivustoista, joissa vierailet. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten
yksityisyydensuojakäytännöistä.

Lasten yksityisyydensuoja

∂ Palveluita ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Tarkoituksemme ei ole kerätä henkilötietoja
alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 13-vuotias, älä käytä Palveluita äläkä lähetä mitään tietoja
itsestäsi meille.
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Yhteystiedot

∂ Jos sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa tai käsiteltävää, joka liittyy tähän
Yksityisyydensuojakäytäntöön, yksityisyyteesi siinä määrin kuin se liittyy Palveluiden käyttöön tai
säilyttämiemme henkilötietojesi suojaukseen, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen
rb@ruskonbetoni.fi tai Ruskon Betoni Oy, Piuhatie 15, 90620 Oulu.
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TIETOSUOJA / REKISTERISELOSTE

Rekisterin pitäjä:
Ruskon Betoni Oy ja sen konserniyhtiöt
Piuhatie 15
90620 Oulu
020 7933 400 / rb@ruskonbetoni.fi

Yhteyshenkilö tietosuojaa / rekisteriä koskevissa asioissa:
Satu Perälä
Piuhatie 15
90620 Oulu
020 7933 400/ etunimi.sukunimi@ruskonbetoni.fi

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja yrityskontaktien henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus:
Sopimukseen perustuva tilatun tuotteen toimittaminen oikeaan paikkaan
ja oikealle henkilölle, laskun lähettäminen oikeaan paikkaan ja oikealle
henkilölle, tarjousten ja raporttien toimitus oikeille henkilöille,
reklamaatioiden ja palautteiden käsittely, markkinatutkimus.

Rekisterin tietosisältö:
Nimi, osoite, puhelinnumero ym. yhteystiedot, tilitiedot, henkilötunnus
sekä muut sopimukseen vaadittavat tiedot.

Henkilötietojen antamatta jättäminen:
Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva vaatimus.
Henkilötietojen antamatta jättäminen estää asiakassuhteen
muodostumisen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot, yritysrekisterit.
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Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
Yrityksen tehtaan henkilökunta, taloushallinto, myynti

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja luovutetaan vain yrityksen toiminnan varmistamiseen ja
lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Tietoja ei säännönmukaisesti
luovuteta kolmansiin maihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika:
Asiakkuuden loppumisesta 7 vuotta kirjanpitolain mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Oikeus suostumuksen peruuttamiseen milloin tahansa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle konserniyhtiölle sekä palveluntarjoajalle,
jolle tietojenkäsittely on ulkoistettu. Tietojen siirto perustuu EU:n komission
vahvistamiin mallisopimuslausekkeisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Paperilla oleva aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään yrityksen sisäisellä suojatulla palvelimella.
Palvelimien ja ohjelmien käyttöoikeudet on rajattu arkaluontoisten henkilötietojen
osalta tiukasti niin, ettei ulkopuoliset tai väärät henkilöt pääse näkemään tietoja.
Tiedot säilytetään tuotannon ja taloushallinnon asiakasrekisterissä, arkistossa tai
dokumentinhallintaohjelmassa. Sovelluksen käyttäjät on koulutettu rekisterin
käyttöön ja henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin
käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


