
 

                                                                               Tietosuojaseloste, kumppani   1(2) 

                                   Encore Ympäristöpalvelut Oy 

  21.06.2021 

                                  Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

  

 

 

 

 

Encore Ympäristöpalvelut  I  Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki  I  Puh. (09) 228 191  

1. Rekisterinpitäjä  Encore Ympäristöpalvelut Oy 

 

2. Rekisteriasioista vastaavat tahot 

 

Mika Linden, johtaja, tuotanto ja materiaalien käsittely   

   

4. Yhteystiedot  

  mika.linden@encorepalvelut.fi 

  asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi 

 

   

3. Rekisterin nimi Yhteistyökumppaneiden henkilörekisteri 

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 

  Asiakassopimuksia, vaitiolositoumuksia, henkilökorttia, kulkulupia, 

vaakatunnisteita, työvaatteita ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksia 

varten tarvittavia tietoja kerätään yhteistyökumppanien henkilöstön 

jäsenistä. Tiedot kerätään työtehtävien suorittamista varten. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Vaitiolositoumuksia varten kerätään henkilön koko nimi, syntymäaika 

ja työnantajayritys. Henkilökorttia varten kerätään henkilön kuva, nimi, 

työnantajayritys sekä mahdollisesti veronumero. Kulkulupia varten 

kerätään henkilön nimi ja työnantajayritys. Työvaatteita varten 

kerätään henkilön vaatekoko. Tietojärjestelmien käyttöä varten 

kerätään henkilön nimi ja työnantajayritys.  

 

Kulkulupajärjestelmä rekisteröi tiedon siitä, missä henkilö on kulkenut ja 

milloin.  

 

Tietojärjestelmät keräävät lokia niiden käytöstä. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

   

- Kumppaniyritys 

- Henkilö itse 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n  

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
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Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja 

ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on työtehtäviensä takia tähän 

peruste. Tietojärjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Kirjallinen materiaali säilytetään lukitussa tilassa. 

 

9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen  

  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat 

tiedot. Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn 

pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja 

tai vanhentuneita henkilötietoja.  

 

Rekisteröity voi lähettää tarkastus- tai korjauspyynnön rekisteriasioita 

hoitavalle taholle sähköpostiosoitteeseen 

asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi 

 

10. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän katsoo, 
että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassaolevan 
tietosuojasääntelyn vastaisesti. Valitukset tulee osoittaa 
tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto).  

11. Profiloinnin olemassaolo 

 

Yhteistyökumppanien henkilöstön tietoja ei käytetä profilointiin. 

 

12. Tietoryhmien poistamiseen suunnitellut määräajat 

 

Kaikki henkilötiedot poistetaan viimeistään kirjanpitolain 

velvoitteiden lakattua yhteistyön päättymisestä lukien (Kirjanpitolaki 

2:10). 
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