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Parmacon yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden tietosuojaseloste

	

1 Rekisterinpitäjä

Parmaco Oy (2465039-0)
Haarlankatu 4 F
33230 Tampere	

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja
yhteystiedot

info@parmaco.fi
Puh. +358 40 734 0011

3 Rekisterin nimi

Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden
rekisteri

· Alihankkijoiden kulunvalvonta
· Toimittajarekisteri
· Projektiorganisaatio

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
peruste

Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla
on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko
yhteistyökumppanina tai alihankkijana, tai
heidän työntekijänään.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
Parmacon operatiivisten hoitaminen
esimerkiksi projektien hallitsemiseksi, sekä
yhtiön liiketoiminnan hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu
sopimukseen, lakisääteiseen velvoitteeseen
tai Parmacon oikeutettuun etuun
liiketoiminnan hallinnan, seurannan ja
kehityksen muodossa.

5 Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen
ryhmä

Rekisteri sisältää seuraavia Parmacon
kannalta tarpeellisia yhteistyökumppaneiden
työntekijöiden henkilötietoja:

· Nimi

· Puhelinnumero
· Yrityksen tiedot
· Kotiosoite
· Sähköpostiosoite

Rekisteri sisältää seuraavia Parmacon
kannalta tarpeellisia alihankkijoiden
työntekijöiden henkilötietoja:

· Nimi
· Syntymäaika
· Läsnäolo- ja kulunvalvontatiedot

työmaalla tai Parmacon työtiloissa

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde
on pääsääntöisesti yhteistyökumppanin tai
alihankkijan yhteyshenkilö, tai asianomainen
rekisteröity yhteistyökumppanin ja
alihankkijan työntekijä. Muita tietolähteitä
käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

Rekisterin tietoja luovutetaan
säännönmukaisesti lain vaatimusten
mukaisesti viranomaisille, kuten verottajalle.
Parmaco voi luovuttaa tietoja myös
yhteistyökumppaneilleen sopimuksista
johtuvien tai lain mukaisten velvoitteiden
täyttämiseksi.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet ja
tietojen säilytysajat

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa
säilytystiloissa, jonne on rajoitettu pääsy.
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Sähköisessä muodossa olevat tiedot
säilytetään Parmacon tietojärjestelmissä,
joissa käytetään sekä teknisiä että
ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden
varmistamiseksi sekä tietojen käytön
valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus
on rajattu tietyille henkilöille heidän
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä
sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on
tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen
vuoksi ottaen huomioon laista
noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on asetuksen EU 2016/679
mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus

tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen
oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä
on oikeus henkilötietojen käsittelyn
rajoittamiseen ja oikeus peruuttaa suostumus,
milloin tahansa tämän vaikuttamatta
suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen sekä oikeus vastustaa
tietojen käsittelyä.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omalle
esimiehelle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.


