
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

28.2.2018

1a
Rekisterin-
pitäjä

Nimi

Oy Trexet Finland Ab  

Osoite

Juvan teollisuuskatu 12, 02920 Espoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 09 5259 580, arkisin 8-16. sähköposti: info@newwave.fi     

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Tero Falck     
Osoite

Juvan teollisuuskatu 12, 02920 Espoo     

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 09 5259 580, arkisin 8-16. sähköposti: info@newwave.fi     

3
Rekisterin 
nimi

Kärppäkaupan asiakkaat     

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

Trexet kerää henkilötietoja kärppäkauppa.fi verkkokaupassaan kahta tarkoitusta varten.
1.) Kärppäkaupasta tilattujen tavaroiden toimitusta varten
2.) Kärppäkaupan uutiskirjeen lähettämistä varten 

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaustiedot     

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot.     
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7
Tietojen 
sään-
nönmukaiset
luovutukset

Rekisteriin annetut sähköpostiosoitteet siirretään sähköisesti erilliseen ohjelmaan jonka avulla 
Kärppäkaupan uutiskirje saadaan lähetettyä. Uutiskirje sisältää tarjouksia Kärppä-tuotteista ja tietoa 
Oulun Kärppiin liittyvistä tapahtumista.

Ostettujen tuotteiden postitusta varten tilaajan nimi sekä osoitetiedot ja puhelinnumero siirretään 
Trexetin käyttöjärjestelmään josta tiedot siirtyvät eteenpäin postitusjärjestelmään.

Rekisteriin annettuja tietoja ei käytetä muuhun kuin yllä lueteltuihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta 
eteenpäin muuta kuin yllä lueteltujen toimintojen toteuttamiseksi.    

8
Tietojen 
siirto
EU:n tai 
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen vuoksi tarpeellista.     

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tulostettuja keräilylistoja ja osoitekortteja säilytetään Trexetin tiloissa eikä niitä luovuteta 
ulkopuolisille.     

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin 
teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. 
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.     

10
Tarkastus-
oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.  
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita 
hoitavalle henkilölle. Kärppäkauppa.fi palveluun rekisteröitynyt asiakas voi kirjautumalla palveluun 
tarkastella tietojaan.     

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tietonsa. 
Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle 
henkilölle. Kärppäkauppa.fi palveluun rekisteröitynyt asiakas voi kirjautumalla palveluun 
korjata/muuttaa tietojaan.

12
Muut henkilö-
tietojen käsit-
telyyn liitty-
vät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista siltä osin kun Trexetin ei tarvitse säilyttää tietoja 
lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi. Poistamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.    


