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Yleistä
Haluamme käsitellä henkilötietojasi huolellisesti. Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset tai muut sopimusvelvoitteemme ja hoitaaksemme velvollisuutemme työnantajana sekä yhteistyökumppanina. Henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännössä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen perusperiaatteiden mukaisesti sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa noudattaen. Näin varmistamme EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolain
(523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (515/2004) edellyttämällä tavalla, ettei yksityisyytesi
vaarannu.
Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä
NAC Arkkitehdit Oy, 1092831-2
Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa / Paciuksenkaari 13, 00270 Helsinki
(06) 317 8561, vaasa(at)nacark.fi
NAC Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja käsittelevät henkilötietoja. Taloushallintomme on ulkoistettu Heti-Tilit Oy:lle ja asiakasrekisterimme sijaitsee Visma Solutions Oy:n järjestelmissä, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä asianmukaisesti.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa / tietosuojavastaava
Tiina Heikkilä
Vaasanpuistikko 18, 65100 Vaasa
tiina.heikkila(at)nacark.fi
Rekisterin nimi
NAC Arkkitehdit Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme henkilötietojasi vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin olemme ne alun perin keränneet,
ellet anna suostumustasi tietojesi käyttämiseksi muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin. Näitä ovat: yhteys- ja laskutustiedot, lakisääteisten velvoitteiden tai sopimuksien täyttäminen sekä asiakkuuksien
hoito sekä palveluistamme kertominen.
Käsittelyperusteena voi olla myös Sinun suostumuksesi, viestintä, markkinointi, rekrytointi tai muu vastaava laillinen peruste. Jos henkilötietojesi käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voit peruuttaa suostumukseesi.
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Toimistomme kirjaa rekisteriimme sinulta eli asiakkaaltamme tai yrityksen yhteyshenkilöltä saadut asiakastiedot säännönmukaisesti asiakassuhteen syntyessä.
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Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja; Asiakkaan, yrityksen tai yrityksen yhteyshenkilön
nimi, puhelinnumero, sähköposti-, posti- ja laskutusosoite sekä asiakkaaseen / yritykseen liittyvät hankkeet.
Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai
niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan. Toteutuneen rakennushankkeen yhteydessä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti, kunnes kaksivuotistarkastus on suoritettu.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin NAC Arkkitehdit OY:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen siirto
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös
EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietojen käsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön
jäsenillä, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää.
Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla Sinulla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin Sinusta
talletetut tiedot sekä pyytää oikaisemaan Sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Voit myös
vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Tarkastuspyynnön sekä korjauspyynnöt voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen vaasa(at)nacark.fi. Sinulla 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.
Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Sinulla on myös oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Yleensä pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä Sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista
pyydettyä toimea. On huomioitava, että meillä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Meillä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi esim. kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteriä ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä
markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.
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