
KEVYTRAKENTAJAN VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä: 25.6.2016

1. Rekisterinpitäjä

Kevra Oy
Ylästöntie 121 A, 01740 Vantaa
Email. kevra@kevra.fi    Puh. 096126820

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pilvi Litsilä
pilvi.litsila@kevra.fi

3. Rekisterin nimi

Kevytrakentajan verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kevytrakentajan verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään
asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää 
asiakaspalelun ja liiktoiminann kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin sekä muihin 
verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, asiointihistoria, 
tuotteiden ostotiedot, maksutavat, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, kuljetus- ja 
toimitustiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet



Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin 
teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa 
tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 
myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla 
työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma 
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat 
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

9. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevia tietoja rekisterissä. Tarkastuspyyntö 
tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai 
muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia 
virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Kevra Oy:n asiakaspalveluun. 
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