Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisia Bkk Oy:n verkkosivuston osia, joissa käyttäjä voi luovuttaa
henkilötietojaan. Tällaisia ovat muun muassa yhteydenottolomake. Verkkosivujen käyttö ei edellytä
rekisteröintiä, emmekä kerää henkilötietoja sivujen selailun aikana.
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Bkk Oy Betonilattiat Kari Koskinen
Y-tunnus: 2711445-4
Osoite
Syrjämönlenkki 12 a, 60200 Seinäjoki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Lotta Koskinen
Osoite
Syrjämönlenkki 12 a, 60200 Seinäjoki
Puh: 0449751947
Sähköposti: lotta.koskinen@bkkoy.fi
3. Rekisterin nimi
Bkk Oy: n verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden käyttörekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja ylläpidetään jotta yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden
lähettäjiin pitää yhteyttä. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi
henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Palvelun käytöstä voidaan
kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun
sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Emme yhdistä emmekä
tallenna näitä tietoja henkilötietojen yhteyteen.
5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Muut vapaamuotoiset tiedot
Lisäksi tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen käyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjälle tai hänen valtuuttamillaan henkilöillä. Rekisteristä ei ole
olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot on suojattu salasanoilla ja tunnuksilla.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on
henkilörekisteriin tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä
virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.
11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia varten.
12. Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka
tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen
välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa
asetuksia muuttamalla.

