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YHDISTETTY TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
EU tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
1
Rekisterin pitäjä

Nimi

Alko Oy
Osoite

Arkadiankatu 2, PL99, 00101 Helsinki
Muut yhteystiedot

020 71111 (vaihde)
Y-tunnus ja Kotipaikka

1505551-4 / Helsinki
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Alkon asiakaspalvelu
Osoite

Arkadiankatu 2, PL99, 00101 Helsinki
Muut yhteystiedot

020 692 771 (ppm/pvm), asiakaspalvelu@alko.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Alkon liiketoiminnan tuki rekisteri
Rekisterin käyttötarkoituksena on Alko Oy:n liiketoiminnan tukeminen.
Rekisterin sisältö kattaa Alkon kumppaneiden ja toimittajien yhteystietoja, joita käytetään
yhteydenpitoon.
-

Toimittajien ja potentiaalisten toimittajien yhteystietoja osto prosessien tueksi
Palvelukumppaneiden yhteistiedot yhteydenpitoa varten palveluiden
tuottamisessa
Median yhteystiedot mediaviestintää varten
Alkon hallintoelinten yhteystiedot
Ketjutoiminnan mahdollistavien kumppaneiden yhteystiedot
Yhteistyökumppaneiden henkilökuvat Alkon palveluissa

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterin sisältö kattaa kolmansien osapuolten perustietoja
- Nimi
- Puhelinnumerot
- Sähköposti
- Osoite
- Henkilökuvat
- Muut kontaktin luovuttamat yhteydenpidolle oleelliset tiedot

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterissä ei ole säännönmukaisia ulkopuolisia lähteitä. Rekisterin tiedot muodostuvat
kumppaneiden antamista ja ylläpitämistä tiedoista.
Tietoja ei luovuteta kolmansille eikä käsitellä muussa kuin yllä todetussa tarkoituksessa.
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8
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

10
Tarkastusoikeus
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Tietoja voidaan siirtää tarpeen vaatiessa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen siirrosta sovitaan tällöin yhteistyökumppanin
kanssa EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.
A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisia rekisterejä ei ole.
B. Sähköisesti käsiteltävä aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja tietojen käsittelyyn osallistuu ainoastaan
huolellisesti valittuja kumppaneita. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne määritellyt henkilöt,
jotka hoitavat kumppanuussuhteita ja tarvitsevat näin tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Tietoja käsitellään ainoastaan järjestelmin, joista kertyy kattavat lokitiedot ja joiden kautta
pääsyoikeuksia tietoihin voidaan tarkasta rajata. Tietoja ei säilytetä tai käsitellä
manuaalisesti tietojärjestelmien ulkopuolella.
Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä
koskevia tietoja on henkilörekisteriin talletettu. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään
koskevat rekisteritiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Alkon asiakaspalveluun
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti Alkon pääkonttorilla. Pyyntöön on yksilöitävä tapahtuma, tapahtumaaika ja paikka, mihin liittyviä tietoja halutaan tarkastella. Henkilö voi tutustua itseään
koskeviin tietoihin paikan päällä.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö
tietojen korjaamisesta on esitettävä Alkon asiakaspalveluun omakätisesti allekirjoitetussa
tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti Alkon
pääkonttorilla. Pyyntöön on yksilöitävä tapahtuma, johon liittyvät tiedot halutaan korjata, ja
tiedot, jotka halutaan korjata.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Tietoja ei käsitellä muihin kuin rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.
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