
 

Tietosuojaseloste 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ST-Trans Oy:n toteuttama henkilötietojenkäsittely koskien sen 
asiakkaita ja markkinoinnin kohteita.  

1. Rekisterinpitäjä 
ST-Trans Oy 
Tikanmaankatu 13 
21210 Raisio  
Y-tunnus: 1477347-7 
 

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 
Anu Turklin 
info@st-trans.fi 
 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsiteltävät henkilötiedot 
Keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakassuhteen hoitamiseksi tai potentiaalisen 
asiakkaan tavoittamiseksi. Tällaisia tietoja ovat asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä laskutusta varten 
tarvittavat tiedot. Keräämme tiedot rekisteröidyltä henkilöltä / asiakasyrityksen edustajalta itseltään, 
sekä muista julkisista saatavilla olevista rekistereistä ja ulkoisista lähteistä esim. kaupparekisteri, 
erilaiset yritysrekisterit jne. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeen lähettäneiden tiedot 
mahdollisiin edellä mainittuihin, asiakassuhteen ylläpitämiseen tai markkinointiviestintään liittyviin 
tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan 
suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa 
ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja asiakassuhteen 
hoitamiseen, jonka osapuolena rekisteröity on sekä rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai 
lakiin.  

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käsiteltävät henkilötiedottietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

6. Henkilötietojen luovuttaminen 
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, poislukien mahdolliset luovutukset viranomaisille 
lakiin perustuvan vaatimuksen johdosta tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 

7. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty 
ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin 
edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti. Tietoja päivitetään rekisteröidyn  
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antamien tietojen mukaan. Laskutusohjelmaamme tallennettuja henkilötietoja poistetaan 
satunnaisesti, mikäli vaikuttaa siltä, ettei kyseisen rekisteröidyn tietoja tarvita enää asiakassuhteen 
hoitamiseksi.  

9. Rekisteröidyn oikeudet     
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja 
käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa.   

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen 
korjaamista, sekä oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta.  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, 
mikäli tähän on perusteet. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen 
käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.  Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus, johon 
käsittely on perustunut. 

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisesti ylhäällä olevaan ST-Trans Oy:n 
postiosoitteeseen. ST-Trans Oy vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei 
ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa. 

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon. 
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