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REKISTERIN NIMI 

 Asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

 Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy:n 
(jäljempänä MRP) ja se yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien 
hoitaminen, MRP:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä asiakassuhteiden ja olemassa olevien ja tulevien 
palveluiden/tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. 
 
Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä MRP:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
asiakassuhteidein sekä palvelujen ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, 
asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään. 
 
MRP noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä ja asetusta kuten henkilötietolakia ja 
henkilötietoasetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja 
ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. 
 Rekisterin oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelyyn ovat: 

 Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi 
milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät 
tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. 

 Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai 
sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja: 

 Henkilön nimi 

 Kotipuhelinnumero 

 Matkapuhelinnumero 

 Osoite 

 Rekisteröidyn lähettämä viesti 

 Sähköpostiosoite 

 Verkkopalvelun tunnistetieto 



TIETOLÄHTEET 

 Tietoja kerätään säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä: 

 Käsittelijän lisäämä 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN 
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

 Henkilötietoja voidaan siirtää MRP:n yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä 
rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan esimerkiksi 
viranomaisille. 
 Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

 Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot ovat suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävien ja kohtuullisin teknisin 
keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot 
sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 
 
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy 
asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin MRP:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. 
 
MRP huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaismääräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet 
henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta. 
 


