
Laatimispäivä 1.6.2018 
Rekisterin nimi: Kuviopaja asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Kuviopaja Oy, Y-tunnus 0979358-8, Satamatie 17, 53900 Lappeenranta, Finland.
Yhteyshenkilö: Tea Kuikko-Botham, puh. +358 40 7763556, tea@kuviopaja.fi

Rekisterin tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkuustietojen ylläpito ja laskuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kuviopajan asiakasrekisteri on olemassa siksi, että voin tarvittaessa olla yhteydessä asiakkaaseen päin 
toimeksiantoon liittyen. Yleensä asia liittyy jo olemassa olevaan asiakassuhteeseen tai yhteistyökuvioon tai 
tulevan asiakassuhteen suunnitteluun. Saatan lähettää satunnaisesti asiakkaillemme tiedotteita tai markki-
nointiviestintää.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteristä löytyvät nämä henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, osoite, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Tiedot on hankittu asiakassuhteiden kautta asiakkaiden itsensä kertomina. Sähköpostissa on kuviopaja.fi net-
tisivujen yhteydenottolomakkeen tai tarjouspyyntökyselyjen kautta syntyneitä kontaktitietoja. Näitä kontakte-
ja ei siirretä mihinkään muihin rekistereihin.

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kuviopaja voi käyttää alihankkijoita palveluiden 
tarjoamiseen. Luotetut palveluntarjoajamme toimivat meidän puolesta ja lukuun ja heillä ei ole itsenäistä 
oikeutta käyttää henkilötietoja. Sopimuksissa on otettu huomioon korkea tietoturva sekä luottamuksellinen 
tiedon käsittely. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisteriä / laskutustietoja Kuviopaja säilyttää yhdellä tietokoneella laskutusohjelmassa, joka on 
ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä. Laskutustiedot välitetään myös kirjanpitäjälle. Yrityksen tietokoneet ja 
matkapuhelimet ovat salasanasuojattuja.

Tarkastusoikeus
Asiakasrekisteriin lisätyllä henkilöllä on oikeus saada nähtäväksi rekisteriin merkityt henkilötiedot. Tietoja voi 
myös muuttaa tai poistaa pyynnöstä. Nämä pyynnöt voi ilmoittaa Tea Kuiko-Bothamille  sähköpostitse, kts. 
yhteystiedot yllä.

Evästeet tässä sivustossa
Kuviopaja.fi -sivuston seurantaan käytän Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilasto-
tietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Evästetiedot auttavat minua  paranta-
maan sivustoni toimivuutta ja käytettävyyttä.

Eväste (cookies) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustos-
sa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttä-
jän tietokoneelle.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seu-
rata, kun vierailet sivustossa. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi 
käyttää ilman evästeitä.

Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Katso tarkemmin:
Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja


