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Rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste 

 
REKISTERINPITÄJÄ 

Muovihaka Oy (0709764-2) 
Kuusimäentie 12 
01900 Nurmijärvi 
 

 
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
   Pasi Nurmentaus 
  +358 505430041 
  pasi.nurmentaus@muovihaka.com 
 

 
REKISTERIN NIMI 

Muovihaka Oy:n asiakasrekisteri 
 

 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Henkilö on rekisteröitynyt Muovihaka Oy:n asiakkaaksi, ostanut tuotteita, hänelle lähetetään 
tarjouskirjeitä ja/tai osallistuu yritys Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen. 

 
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on Muovihaka Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden 
tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Muovihaka 
Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun 
sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja 
edellyttämissä rajoissa. 
 
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Muovihaka Oy:n omissa rekistereissä mainonnan 
kohdistamiseen. Muovihaka Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen 
yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille 
teknisten vaatimusten vuoksi.  
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REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
 

• Henkilön etu- ja sukunimi 
• Sähköpostiosoite 
• Postiosoite 
• Puhelinnumero 
• Tiedot käsitellyistä tilauksista 

 
TIETOJEN LUOVUTUS 

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Muovihaka Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista 
palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai perintään tai laskutukseen liittyvissä 
asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.  

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet vastuut 
tai muut vastaavat velvollisuudet estä tietojen poistamista. 

 
REKISTERIN SUOJAUS 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Muovihaka Oy:n sisäisen 
verkon käyttäjäoikeuksia.  

Rekisteri sijaitsee Muovihaka Oy:n salasanasuojatulla palvelimella. 

 

TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ 

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä 
datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa 
verkkosivustoissa. 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneesi selaimeen vieraillessasi 
verkkosivustolla. Myöhempien vierailujen yhteydessä tiedostot voidaan hakea selaimelta eri 
tarkoituksia varten. Tämä verkkosivusto voi käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin: 

• Analysoimaan, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. 
• Räätälöimään sisältöä sen perusteella, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. 
• Räätälöimään mainoksia eri mediakanavissa sen perusteella, miten verkkosivuston käyttäjät 

käyttävät sivustoa. 
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Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit 
poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne 
kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina 
uudestaan sivustolle palatessasi. 

 

AUTOMAATTINEN TIEDONKERÄYS JA TUNNISTETIETOJEN KÄSITTELY 

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. 

Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa.  

Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, 
suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai 
muita  vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google 
Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa 
osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/ 

Jos sinulla on kysyttävää evästeiden käytöstä tällä verkkosivustolla, lähetä meille viestiä 
osoitteeseen info@muovihaka.com 


