1. Rekisterin nimi
Blue Holding Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri
2. Rekisterinpitäjä
Blue Holding Oy
Patruunapolku 16
79100 Leppävirta
Puhelin: 017 – 560 5600
Sähköposti: mark-rahti@mark-rahti.fi
3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Satu Havukainen, Blue Holding Oy
satu.havukainen@bluecargo.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Blue Holding Oy käsittelee henkilötietojasi Palveluiden tarjoamiseksi, asiakassuhteiden,
toimittajasuhteiden tai muun niihin verrattavan suhteen sekä niistä johtuvien velvoitteiden
hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin oikeutetun edun perusteella. Henkilötietoja
käsitellään lisäksi nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen ja ylläpidon
mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi sekä lisäarvon luomiseksi Blue Holding Oy:n
liiketoiminnassa. Palvelujen suorittamiseksi voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneita.
Yhteistyökumppaneita koskevat samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset kuin Blue Holding
Oy:n henkilökuntaa.
5. Rekisterin tietosisältö
a. Tietokannan tietosisältö
Tietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa sinun Blue Holding Oy:lle antamiasi tietoja tai
Palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja tai muusta julkisesta lähteestä saatuja tietoja (kuten PRH,
tilaajavastuu).
Blue Holding Oy kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:
o

tarjouspyynnöt

o

tilatessasi ja käyttäessäsi Palveluitamme

o

toimittaessasi tavaroitanne / palvelujanne

o

vastatessasi asiakas- tai toimittajakyselyihimme;

o

antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä

o

osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.
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Asiakas- ja toimittajatietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
o

Nimi

o

Osoite

o

Postinumero- ja toimipaikka

o

Sähköpostiosoite

o

Puhelinnumero

o

Asema yrityksessä

o

Yritys ja yrityksen y-tunnus

o

Laskutustiedot

o

Tilitiedot

o

Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

b. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella on oikeus tarkistuttaa tietokantaan tallennetut itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus
pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat
henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle. Voit olla yhteydessä kohdan
2 ja 3 yhteystietojen avulla käyttääksesi tämän kohdan mukaisia oikeuksiasi.
c. Henkilötietojen säilytysaika
Tietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden
kuvatun käyttötarkoituksen perusteella.
Blue Holding Oy määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja
tarpeettomien tietojen poistamisesta
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuta kuin seuraavissa tilanteissa:
o laki velvoittaa luovuttamaan tietoja;
o viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja; tai
o Blue Holding Oy katsoo tarkan harkintansa perusteella muutoin olevan perusteltu syy tietojen

luovuttamiseen (esimerkiksi sellaisissa erityisissä tilanteissa, joissa yhtiö katsoo tietojen
luovuttamisen olevan tarpeen sinun tai jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi).
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
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7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Blue Holding Oy noudattaa henkilötietoja käsitellessään tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuusja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme
varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin
käyttötarkoituksiin nähden. Näin emme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin
käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.
Blue Holding Oy ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan Blue Holding Oy:n mahdolliset
yhteistyökumppanit pyrkivät pitämään henkilötietosi turvassa ja kohtuullisin teknisin ja organisatorisin
toimin suojelemaan henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta
tietojen hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä, väärinkäytökseltä, muokkaukselta taikka muulta
laittomalta käsittelyltä. Kun yksittäisen asiakkaan tunnistaminen ei ole tarpeen, pyrimme
mahdollisuuksien mukaan myös anonymisoimaan tietoryhmiä.
Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Antamiisi tietoihin on pääsy vain niillä
erikseen oikeutetuilla Blue Holding Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on
työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Lisäksi noudatamme tarkkaa
käyttäjätunnusten käytönhallintaa niiden Blue Holding Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden
työntekijöiden osalta, joilla on pääsy joko tietokantoihin, joissa säilytetään henkilötietoja, tai
palvelimille, jotka ylläpitävät Palvelujamme. Tietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu
muun muassa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän
käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.
Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat
allekirjoittaneet asiaa koskevan salassapitosopimuksen.
8. Lisätiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, Palveluista tai näistä Käyttöehdoista taikka
haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä osoitteeseen satu.havukainen@bluecargo.fi
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