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Rekisterin nimi: 

Laskutusrekisteri 

Rekisterinpitäjä: 

Suomen Rakennustarkastus Oy (1889025-9) 
Tuulenhenkäyksentie 10 (hallinto/reskontra) 
13500 Hämeenlinna 
p. 0207209460 
info@rakennustarkastus.fi  

Yhteyshenkilö: 

Birgitta Pirhonen 
p. 0207209462 
reskontra@rakennustarkastus.fi 

Henkilötietojen käsittelijä: 

Suomen Rakennustarkastus Oy (1889025-9) 
Tuulenhenkäyksentie 10 (hallinto/reskontra) 
13500 Hämeenlinna 
p. 0207209462 
reskontra@rakennustarkastus.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Palvelun laskuttamista varten 

Rekisteröidyt henkilöryhmät: 

Ei erityisiä ryhmiä, ainoastaan palvelun tilaajat / 
laskunmaksuvelvolliset 

Rekisteröidyt tiedot: 

Henkilö- ja yritysasiakkaiden 

▪ nimi 
▪ osoite 
▪ sähköpostiosoite 
▪ puhelinnumero 
▪ yritys 
▪ kunta/kaupunki 

Säännönmukaiset tietolähteet: 

Tiedot kerätään asiakkailta palvelun aloittamisen 
yhteydessä työsopimuksella tai asiakaspalvelun 
yhteydessä tilauslomakkeella tai sähköpostilla. 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tieto-
jen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulko-
puolelle: 

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää yrityksen sisällä. 
Tietoja ei siirretä ulkopuolisille palveluntarjoajille 
missään olosuhteissa. Tietoja ei myöskään siirretä 
tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika: 

Kirjanpitolain tai muun yritystä velvoittavan lain, 
asetuksen tai hallinnollisen määräyksen määrittä-
män voimassaoloajan.  

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

Rekisteri on tallennettu yrityksen sähköiseen tieto-
kantaan. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoami-
sen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja rekisteri 
on suojattu tarvittavilla tietoteknisillä estoilla, val-
vonnalla ja teknisillä toimenpiteillä, ml. kamera- ja 
hälytysvalvonta. 

Rekisteröidyn yleiset oikeudet: 

▪ Rekisteröidyillä on oikeus pyytää Rekisterinpi-
täjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilö-
tietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn 
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oi-
keutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 

▪ niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perus-
tuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus pe-
ruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vai-
kuttamatta suostumuksen perusteella ennen 
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmu-
kaisuuteen 

▪ tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikais-
tua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä 
koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö 
tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. 

▪ oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat 
tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin 
tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 
varten niitä muutoin käsiteltiin. 

▪ tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvon-
taviranomaiselle. 
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