
Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Suomimuutto Oy
Martinlaaksontie 42 A 1
01620 Vantaa
Y-tunnus 1924622-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ari Peltonen (Hallituksen puheenjohtaja)
Martinlaaksontie 42 A 1
Puhelinnumero: 050-5881114
Sähköpostiosoite: tarjoukset@suomimuutto.fi

3. Rekisterin nimi
Suomimuutto Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin talletetaan nettisivujemme tarjouspyyntö-, yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai 
asiakaspalveluumme ilmoittamasi tiedot, joita käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, internet-
lomakkeelta sekä sähköpostitse tulleiden viestien käsittelyyn, tarvittaessa niihin vastaamisen ja 
niissä mahdollisesti esiin tulleiden pyyntöjen käsittelyyn. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää 
myös tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä 
myyntiin ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Suomimuutto Oy:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin talletetaan ainoastaan nettisivuille tai sähköpostiin itse täyttämäsi tiedot.

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Muut asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tarjouspyyntölomakkeella tai 
yhteydenottopyyntölomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse sekä muista 
tilanteista missä asiakas tietojaan meille antaa. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista 
lähteistä.

Sopimuskumppaneiltamme tulleita asiakastietoja saatetaan tarvittaessa tallentaa järjestelmäämme ja
niitä käsitellään samalla tavalla kun asiakkaiden itsensä luovuttamia tietoja.

7. Tietojen luovutus ja tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kerättävät tiedot on suojattu normaalein kohtuudella vaadituin tavoin kuin internetissä on 
mahdollista.
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Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä 
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka 
myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu 
käyttöoikeus liittyy.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on normaalin käytännön mukaan tarpeen säilyttää.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja 
myös pyytää korjaamaan kyseisiä tietoja. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti 
Suomimuutto Oy:lle sähköpostilla (tarjoukset@suomimuutto.fi) tai nettisivuiltamme 
yhteydenottopyyntölomakkeella. Lisätietoja saatetaan kysyä kysyjän tunnistamiseksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet 
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli 
katsot, että Suomimuutto Oy ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti.

10. Evästekäytännöt
Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai 
mobiililaitteeseesi.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin 
verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Miksi evästeitä käytetään?
Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla 
aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla 
pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia 
sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Evästeiden hallinta ja estäminen
Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat 
ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää 
evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen 
kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne 
käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Suomimuutto Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. 
Suosittelemme, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tietosuojakäytännön säännöllisesti saadakseen 
tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.
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