
 Tietosuojaseloste     
 

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Tampereen Puutarha-Center oy 

y-tunnus: 0155061-0 

Yhteystiedot:  
Tampellan Esplanadi 7 A 13, 33100 Tampere 

info@puutarha-center.com  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Tampereen Puutarha-Center oy 

Laura Nuutila 
Tampellan Esplanadi 7 A 13, 33100 Tampere 
tel. 040 866 9662 

Laura.nuutila@puutarha-center.com 
 

 

2. Rekisteröidyt  

Asiakkaat, aliurakoitsijat, yhteyshenkilöt, yhteistyökumppanit sekä vuokratyöntekijät 



Tietosuojakäytänteet      Asiakkaat ja 
yhteistyökumppanit 

 

 

   

2 

 

 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

1. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi 
2. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena. 
 
 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

• Yhteyshenkilö- ja asiakasrekisteri: asiakassuhteen ja –sopimuksen ylläpito. Myynti- ja 
ostoreskontra. Lakisääteiset viranomaisilmoitukset ( urakkatiedot ). 

• Aliurakoitsijarekisteri: Sopimussuhteen hoitaminen, ostoreskontra, lakisääteiset 
viranomaisilmoitukset ( urakkatiedot). 

• Vuokratyöntekijä: sopimussuhteen hoitaminen, lakisääteiset viranomaisilmoitukset, tuntiseuranta  

 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä:  

Yhteyshenkilö ja asiakas:  

Etunimi, Sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja veronumero. 

Aliurakoitsija:  

Etunimi, Sukunimi, postiosoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti ja veronumero. 

Vuokratyöntekijä: 

Etunimi, Sukunimi, postiosoite, syntymäaika, veronumero, puhelinnumero, koulutustiedot, poissaolotiedot. 
Muu tieto, mitä on voinut rekrytointiyritys antaa. 
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5. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Manuaalinen aineisto: 
 
Manuaaliaineistoa säilytetään mapeissa lukittavissa mappikaapeissa, kaksoislukitussa liikehuoneistossa, 
jossa rakennuksen pääovi aukeaa avaimella, koodilla tai sisäpuhelimella. Vanhempi aineisto viedään  
lukittuun varastointitilaan, jossa niitä säilötään kirjanpitoaineistona lukituissa kaapeissa. Vanhentuneet 
tietueet hävitetään tietoturvallisesti. Tilitoimisto säilöö manuaaliaineistoa tiloissaan n. vuoden ajan. 
Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13§:n 3 momentin mukaiset tiedot 
säilötään lukitussa tilassa. 

 
 
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 

 
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja 
varmistettu tietoturvasäännösten mukaisiksi. Käytössä on palomuuri sekä virustorjuntaohjelmat. 

Rekisterin tiedot ovat osittain palvelun tarjoajan Evry Finland Oy:n sekä Tilimanager oy:n  palvelimilla, 
joiden vartioinnista, valvonnasta ja salauksesta yritys on ilmoittanut sopimuksessaan. Tiedot säilötään EU:n 
alueelle tai sen ulkopuolelle. Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään tehdään sovellettavien lakien mukaisesti. 
Sähköisen järjestelmämme käyttöoikeuden edellytyksenä on työsuhde ( tai TJ ) Tampereen Puutarha- 
Center Oy:n kanssa ja kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jotka annetaan hänen 
käyttöönsä työsuhteen ajaksi tai henkilötietojen käsittelyn ajaksi. Käyttäjätunnukseen liitettyjen 
käyttöoikeuksien laajuus riippuu henkilön tehtävästä yrityksessä. Käyttöoikeuksia ohjaa niin kutsuttu 
minimitiedon periaate ja niiden tarvetta tarkkaillaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä käyttötunnus 
muutetaan sellaiseen muotoon, ettei käyttäjä pysty sitä enää hyödyntämään. Käyttäjätunnuksia tai 
salasanoja ei luovuteta kenenkään muun käyttöön.  

Työntekijät ovat allekirjoittaneet työtä ja yhtiön asioita koskevan salassapitositoumuksen. 
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6. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti 
osoitteeseen  

Tampereen Puutarha-center Oy 

PL 31, 33531 Tampere  

 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 
poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 
ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua.  
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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  

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötiedot ovat peräisin henkilöltä itseltään, asiakkaalta, yhteistyökumppanilta, vuokratyöyritykseltä tai 
alihankkijayrityksen luovuttamista tiedoista.  

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Tampereen Puutarha-center Oy ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia, joille luovutamme tietoja säännönmukaisesti: 

1. Tilitoimisto Tilimanager Oy ( myynti- ja ostoreskontra ) 
2. Evry Finland oy ( taloushallinnon ohjelmistotarjoaja, kaikki henkilötiedot, IT -tuki ) 

Lisäksi Tampereen Puutarha-center Oy luovuttaa tietoja seuraaville rekisterinpitäjille: Työmaan 
päätoteuttaja ( rakennusalan tiedonantovelvollisuus ) sekä muut viranomaiset tai tahot, joilla on lain nojalla 
oikeus rekisterin tietoihin. 

  

Nämä yritykset ja tahot ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  

 

 

9. Käsittelyn kesto  

Kirjanpitolainsäädännön nojalla henkilötietoja säilytetään  10 vuotta tai jos tietoja tarvitaan sopimuksen 
nojalla pidempään palvelun tuottamiseksi. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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10. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn 
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään 
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  Henkilötietoihin 
pääsevät käsiksi ohjelmistotarjoaja Evry Finland oy sekä Tilimanager oy. 

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi rekisteröityjen ryhmiä käsittelevät Tampereen Puutarha-Center oy:n  
työntekijät  Laura Nuutila, Kaili Saarva sekä TJ Markus Nikkanen. 

 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle    

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n 
ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla 
henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  
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