1

Henkilötietolain (523 /99)
10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä

Nimi

OY ESSITY FINLAND AB
Postiosoite

Postinumero

ITSEHALLINTOKUJA 6

02600 ESPOO

Puhelin

09-506 881

Käyntiosoite

ITSEHALLINTOKUJA 6
2. Rekisteriasioita hoitava
henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi

ANNIKA STENDAHL-VIITALA
Puhelin:

09-506 881, sähköposti: annika.stendahl-viitala@essity.com

3. Rekisterin nimi

TENA Kauppa asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

1.

Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
asiakassuhteen hoitaminen
jäsenyysasioiden hoitaminen
palvelussuhteen hoitaminen
muu, mikä _________________________________________
___________________________________________________

2. Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä
tarkoituksia varten (tutkimus, tehtävä jne. nimettävä tai muutoin yksilöitävä):
markkinatutkimus (asiakastyytyväisyys), vain asiakkaan suostumuksesta
tilasto_______________________________________________
Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
henkilömatrikkeli______________________________________
sukututkimus_________________________________________
suoramarkkinointi, vain asiakkaan suostumuksesta ____________
luottotietotoiminta. ____________________________________
3. Erityislainsäädäntö (esim. tietty viranomaiselle säädetty tehtävä kuten
päivähoidon järjestäminen, opetuksen järjestäminen jne.)
mikä

________________________________________________________

_______________________________________________________________
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5. Rekisterin tietosisältö
(rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai
tietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-etunimet ja sukunimi
-henkilötunnus
-osoite, postinumero ja postitoimipaikka
-puhelinnumero ja mahdollinen sähköposti-osoite
-tilaushistoria (tilatut tuotteet, tilauspäivä, toimitustapa, tilauskanava ja maksutapa)
-mahdollinen markkinointi sallittu/kielletty tieto
-mahdolliset edunvalvontatiedot
-tietokoneen IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
1)

Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteröintitilanteessa asiakkaalta itseltään saadut tiedot.
Tiedot saadaan puhelimitse, tilauslomakkeella, sähköpostilla tai verkkokaupan kautta.
Tietokoneesi IP-osoite rekisteröityy automaattisesti aina, kun asiakas käy verkkosivuilla.
IP-osoite on yksilöity numerosarja, jonka avulla on joskus mahdollista tunnistaa
Internetiin kytketty tietokone.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Asiakkaan antamat tiedot voidaan siirtää muille Essity –konsernin osapuolille ja/tai
liikekumppaneille, joita on sekä Euroopan Unionin sisä- että ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

TENA Kauppa asiakasrekisteri on tallennettu sähköisessä muodossa rekisterinpitäjän
järjestelmään, Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä. Asiakasrekisteriä käyttävät vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on
oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus
ja salasana tietokantaan.

Luovutamme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolisille Essity -konsernin
osapuolille tai liikekumppaneille vain siinä laajuudessa kuin se on henkilötietolain
mukaan mahdollista ja tarpeellista ja sillä edellytyksellä, että olemme ryhtyneet toimiin
sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan samaa suojaa kuin
mitä soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö edellyttää.

Järjestelmä on suojattu palomuurein ja rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja
vartioiduissa tiloissa.

