
 

 

 
 
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
Vesmes Oy, Vihtamäentie 12, 61850 Kauhajoki 
Puhelin: 020 785 0470 
Sähköposti: myynti@vesmes.fi 
Yhteyshenkilö: Väljä Minna 

 

Vesmes Oy:n asiakas- ja toimittajarekisteri: 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Käsittelyn tarkoituksena on Vesmes Oy:n ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, 
asiakasyhteydenpito ja markkinointi.  
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: 

▪ Asiakkaan tai toimittajan tai mahdollisen sellaisen rekisteröinti 
▪ Sähköinen ja muu viestintä 
▪ Asiakkuuteen kuuluvien palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen 
▪ Asiakkuuteen edistävät kyselyt ja tutkimukset 
▪ Asiakas- tai toimittajapalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen. 

 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista ja toimittajista: 

▪ Henkilön etu- ja sukunimi 
▪ Henkilön asema/tehtävänimike (ei kaikista henkilöistä) 
▪ Sähköpostiosoite 
▪ Matka- ja/tai muu puhelinnumero 
▪ Yrityksen nimi ja yhteystiedot, kuten 

o postiosoite 
o puhelinnumero 
o matkapuhelinnumero 
o sähköpostiosoite 

▪ Laskutusosoite/verkkopalvelutunnus 
▪ Y-tunnus 
▪ Asiakas- tai toimittajanumero 
▪ Pankkiyhteystiedot 
▪ Tieto asiakkaan/toimittajan tarjouspyynnöistä, tarjouksista, myyntitilauksista sekä tilausten toimit-

tamisesta ja laskuttamisesta. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet: 
Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiak-
kaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta 
kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista julkisista lähteistä.  

 
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva: 
Käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Vesmes Oy:n järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy 
vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henki-
löillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoli-
selta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 
Henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään niin kauan kuin asiakas- tai toimittajasuhteen hoitamiseksi ja 
palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista. 
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Säännönmukaiset luovutukset ja siirrot: 
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin 
edellyttäessä.  
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, kun rekisterin palveluntarjoaja vaihdetaan uuteen järjestelmään ja 
ylläpitäjään. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökump-
pani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tieto-

suojaselosteen mukaisesti. 
 
Rekisteröidyn oikeudet: 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa 

▪ saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 
▪ saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Vesmes Oy:n käsittelemät henkilötie-

dot 
▪ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 
▪ vaatia henkilötietojensa poistamista 
▪ peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 

käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
▪ vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä pe-

rusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Vesmes Oy:n oikeutettu etu 
▪ saada henkilötietonsa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle  
▪ vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 

 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuo-
jaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Vesmes Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntö-
ään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Vesmes 
Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

 
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle: 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Eu-
roopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijait-
see, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön 
mukaisesti. 

 
Yhteydenotot: 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: myynti@vesmes.fi.  
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti ja kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  
Vesmes Oy, Vihtamäentie 12, 61850 Kauhajoki. 

 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen: 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.  
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 15.10.2018. 
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