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Rekisterinpitäjä:
Changepro oy
Vilniementie 10 B 16
02940 Espoo
Y-tunnus 2366408-8
Puh. 040 070 9740

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Seppo Sirviö
info@changepro.fi
Puh. 040 070 9740

Rekisterin nimi
Changepro oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Changepro oy käsittelee henkilö- ja yritystietoja asiakashankintaa, toimeksiantojen toteuttamista ja
toimeksianto- tai yhteistyösopimuksen hallinnointia varten. Käynnissä olevien toimeksiantojen
aikana asiakasyrityksen-, -yhteisön tai asiakkaan projektiin nimeämän kolmannen osapuolen
projektiin liittyvien henkilöiden tietoja voidaan kerätä ja käsitellä toimeksiannon ajan niiltä osin, kun
asiakassuhteen, toimeksiannon tai tehtävän toteuttaminen edellyttää. Sellaisissa toimeksiannoissa
tai projekteissa, joissa Asiakas antaa konsultille projektin toteuttamiseen tarvittavat työvälineet,
projektin aikaisia henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan tietojärjestelmillä ja asiakkaan
määrittelemien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröityjen ryhmät
Henkilöt ja yritykset, joilla on tai on ollut joko välitön tai alihankintaan perustuva asiakassuhde.
Henkilöt ja yritykset, jotka ovat ottaneet yhteyttä mahdollista asiakassuhdetta varten.
Henkilöt ja yritykset, joiden yhteystietoja tarvitaan asiakkuuden tai toimeksiannon toteuttamiseksi
sen aikana.
Changepro oy

Vilniementie 10 B 16

Mobile: +358 40 070 9740

Y-tunnus 2366408-8
Kotipaikka ESPOO
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Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot
Nimi
Yrityksen nimi
Tehtävänimike tai asema
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Laskutustiedot
Yritykset
Yrityksen nimi
Osoite
Y-tunnus
Yhteyshenkilön nimi ja asema yrityksessä
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse, toimeksiantosopimus.

Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste ja käyttö
Henkilötietoja käsitellään
- Asiakassuhteessa lakisääteisen velvoitteen perusteella laskutuksen, kirjanpidon ja
asiakassuhteen hoidon muihin virallisiin tarkoituksiin
- Suostumuksen perusteella, kun henkilö antaa yhteystietonsa tai antaa muuten luvan
markkinointiin tai yhteydenpitoon
- Toimeksiantosopimusten perusteella
- Oikeutetun edun perusteella tiedottamiseen, markkinointiin, yrityksen liiketoiminnan
kehittämiseen ja analysointiin.

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakkaan tiedot säilytetään rekisterissä enintään kolme vuotta viimeisen yhteydenoton tai
toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeen, ellei asiakkaan kanssa muuta ole sovittu. Rekisterin
tiedot, jotka koskevat toimeksiantojen aikaisia henkilötietoja, poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun
toimeksiantoon liittyvät sopimusoikeudelliset velvoitteet ovat päättyneet, kuitenkin viimeistään
kuusi (6) kuukautta toimeksiannon päättymisestä.
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Tietojen siirtäminen ja vastaanotto
Henkilötietoja käsittelee vain Changepro oy:n henkilökunta. Kirjanpitoon kuuluvat laskutustiedot
siirtyvät kirjanpitäjälle sähköisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei
rekisteröity/asiakas itse sitä pyydä tai anna siihen luvan. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen
ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Changepro oy:n asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, käyttöoikeuksilla sekä
palomuurilla. Rekisterin sisältävän palvelimen ja sitä käsittelevän päätelaitteen välinen liikenne on
suojattu. Rekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan yrityksen asiakassuhteista ja toimeksiannoista
vastaavat henkilöt. Kaikki rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet
salassapitosopimuksen. Palvelin sijaitsee Planeetta.net -palveluntarjoajan tietoturvallisesti
suojatussa konesalissa. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopio, joka talletetaan
Changepro oy:n yritysverkon omalle palvelimelle kryptattuna. Pääsy varmuuskopioihin on suojattu
käyttäjätunnuksin. Varmuuskopioiden säilytysaika on 6 kuukautta.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai
vanhentuneet tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää kaiken hänestä kerätyn tiedon käyttämisen ja tulla poistetuksi
ja unohdetuksi asiakasrekisteristä. Kieltomahdollisuus ei koske niitä tietoja, joita yrityksen on
säilytettävä lakiin tai asetuksiin perustuen.
Tarkastus-, korjaus- tai unohduspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Changepro oy
Seppo Sirviö
Vilniementie 10 B 16
02940 Espoo
tai sähköisesti osoitteeseen
info@changepro.fi
Pyynnön lähettäneen rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen
tietojen antamista tarkistettavaksi.

