
Viking Kuivaustekniikka Oy:n tietosuojaseloste  

Päivitetty 20.5.2022 

Viking Kuivaustekniikka Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. 

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan 

tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. 

Rekisterinpitäjä: 

Viking Kuivaustekniikka Oy 

Y-tunnus: 2663571-7 

Osoite: Vaahteramäentie 19, 04150 Sipoo 

Puh. 0400-232 747 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Heidi Helenius 

Puhelin: 044-7044 903 

Sähköposti: heidi.helenius@vikingkuivaus.fi 

Rekisterin nimi: 

Asiakasrekisteri 

Rekisterin pitämisen peruste 

Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen yrityksemme kanssa, henkilöltä saatuun 

suostumukseen tietojen tallentamiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen 

kannalta. 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen voimassa olevien lakien mukaisesti palvelu, vuokraus- ja 

myyntitoiminnassa. 

Rekisterin tietosisältö 

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen tiedot, johon tyypillisesti kuuluu yrityksen tai henkilön nimi, y-tunnus, 

henkilötunnus, toimipiste, osoite, puhelinnumero, sähköposti, pankkitili, maksuehto, koronlaskutapa, kieli, maa, valuutta, 

mahd. www-sivujen osoite, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, mahd. luotto tai toimituskielto. 

Tietolähteet mm. 

• LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Analytics, evästeet, verkkoasema ja www.vikingkuivaus.fi ja 

www.vikingkuivaus.fi/yhteys -sivustoillamme olevat tai asiakkaillemme erikseen lähetettävät web-lomakkeet. 

• Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakassuhteen hoidon 

yhteydessä mm. puhelimitse, sähköpostitse, verkkopalvelussa sekä asiakaskohtaamisissa. 

Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. 

Henkilötietojen käsittelijät 

Viking Kuivaustekniikan työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain 

kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Kolmannet osapuolet voivat olla esim.  

• laskunvälittäjä, jonka kautta lähetämme laskun 

• kuljetusyritys, joka kuljettaa laitteet (isot kuivaus- tai lämmityslaitteet ja öljysäiliöt) 

• tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset kirjanpitoomme 

• tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme 

• It-yritys, joka ylläpitää tietotekniikkaamme ja verkkosivujamme  



Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Viking Kuivaustekniikka Oy ei myy eikä siirrä Asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta 

perintätoimistoillle siirrettyä dataa.  

Rekisterin suojaus 

Rekisterin sisältämät tiedot on säilytetty Viking Kuivaustekniikan Oy:n ylläpitämissä järjestelmissä, joissa ne on suojattu 

palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Asiakasrekisterin 

sisältämiin tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. 

Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan kerran vuodessa, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä, esim. kirjanpitolaki. 

Henkilötietojen tarkastusoikeus ja oikaisupyyntö 

Yksityishenkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, sekä oikeus tietojen korjauksiin ja rajoituksiin. Omien 

tietojen tarkistuspyynnöt ja tietojen korjauspyynnöt on omakätisesti allekirjoitettava ja toimitettava alla olevaan 

osoitteeseen. 

Kirjallinen tarkastus- tai oikaisupyyntö on toimitettava osoitteeseen: 

Viking Kuivaustekniikka Oy 

Heidi Helenius 

Vaahteramäentie 19 

04150 Martinkylä 

 

Sähköinen tarkastus- tai oikaisupyyntö on toimitettava osoitteeseen: 

heidi.helenius@vikingkuivaus.fi 


