Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Forsfood Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 15.05.2018. Päivitetty 25.05.2019.
Vierailusta internetsivustollamme ei kerätä tietosuoja-asetuksen alaisia tietoja.
Tämä seloste koskee asiakas- tai myyjäsuhteessa Forsfood Oy:n kanssa olevia tahoja. Sekä uutiskirjeen tilaajia.
1. Rekisterinpitäjä
Forsfood Oy
Ajokkikuja 5
61800 Kauhajoki
forsfood@forsfood.fi
vaihde:+358 20 7995 888

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anita Keskikoivisto (forsfood@forsfood.fi)
Muutos ja oikaisupyynnöt kirjallisesti sähköpostiin.

3. Rekisterin nimi
Forsfood Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Asiakassuhde.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua asiakassuhteen päätyttyä tai välittömästi asianomaisen sitä kirjallisesti pyytäessä tai peruuttaessa
markkinointiviestintäkirjeen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), wwwsivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät
tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietojamme ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta
kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.
Uutiskirjeen ja markkinointikirjeiden nimi ja yhteystiedot siirtyvät Yhdysvaltalaiseen palveluun.
Siirron perusteena on Privacy Shield -järjestelmää, johon siirronsaajana toimivat Microsoft ja Mailchimp ovat sitoutuneet. Auditointien
voimassaolon voit tarkistaa näistä linkeistä: Microsoft ja Mailchimp
Käyttämämme Google Analytics voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille, mikäli se käyttää kolmansia osapuolia kerätyn tiedon
käsittelijöinä tai mikäli laki vaatii tietojen luovuttamista. Google ilmoittaa, että se tallentaa vain ei-yksilöiviä tietoja eli se ei yhdistä kerättyjä
tietoja yksittäiseen henkilöön. Google Analytics käyttää enimmäkseen ensimmäisen osapuolen evästeitä sivustoanalytiikkapalvelun
tuottamiseksi. Lisätietoja Google Analytics -palvelun tietosuojakäytännöistä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Forsfood Oy huolehtii
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siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista
tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin
ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Register holder:
Forsfood Oy
Ajokkitie 5
61800 Kauhajoki
Finland
forsfood@forsfood.fi
+358 20 7995 888
This Privacy Information explains how we use your personal data: how it is collected, how it is held, and how it is processed. It also explains
your rights under the law relating to your personal data
We may collect some or all of the following personal data (this may vary according to your relationship with us):Name; Gender; Address; Email
address; Telephone number; Business name; Job title; Professionand Payment information.
Under the GDPR, we must always have a lawful basis for using personal data. This may be because the data is necessary for our performance of
a contract with you, because you have consented to our use of your personal data, or because it is in our legitimate business interests to use it.
Your personal data may be used for one of the following purposes:

Providing and managing your account.

Supplying our products and services to you. Your personal details are required for us to enter into a contract with
you.

Personalising and tailoring our products and services for you.

Communicating with you. This may include responding to emails or calls from you.

Supplying you with information by email and post that you have opted-in to (you may unsubscribe or opt-out at
any time by email or phone)

With your permission and/or where permitted by law, we may also use your personal data for marketing
purposes, which may include contacting you by email and telephone and post with information, news, and offers
on our products and services. You will not be sent any unlawful marketing or spam. We will always work to fully
protect your rights and comply with our obligations under the GDPR and the Privacy and Electronic
Communications (EC Directive) Regulations 2003, and you will always have the opportunity to opt-out.

Personal data will be deleted in 2 years after the customer relationship is terminated. If you want to know what personal data we have about
you, you can ask us for details of that personal data and for a copy of it (where any such personal data is held). This is known as a “subject
access request”. All subject access requests should be made in writing and sent to the email : forsfood@forsfood.fi . There is not normally any
charge for a subject access request. If your request is ‘manifestly unfounded or excessive’ (for example, if you make repetitive requests) a fee
may be charged to cover our administrative costs in responding. We will respond to your subject access request within one month and, in any
case, not more than one month of receiving it. Normally, we aim to provide a complete response, including a copy of your personal data within
that time. In some cases, however, particularly if your request is more complex, more time may be required up to a maximum of three months
from the date we receive your request. You will be kept fully informed of our progress.
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Forsfood Oy`s registry is ensured and data processed by the information systems is adequately protected. When keeping records on Internet
servers, the physical and digital security of their hardware is handled appropriately. Forsfood Oy ensures that stored data, server access
privileges and other critical information regarding the security of personal data are handled confidentially and only by the employees whose
job description it belongs.We may change this Privacy Notice from time to time. This may be necessary, for example, if the law changes, or if
we change our business in a way that affects personal data protection. Any changes will be made available via our web site.
Regular disclosure of data and transfer of data outside the EU or the EEA The information may be published to the extent agreed with the
customer. Our data will not be linked to other registers and will not be disclosed to third parties unless required by law.The name and contact
details of the newsletter and marketing letters will be transferred to the US service.The transfer is based on the Privacy Shield system, to which
the transferring Microsoft and Mailchimp are committed. Google Analytics which we use may also disclose information to third parties if it uses
third parties as processors of collected information or if the law requires disclosure. Google states that it only records non-unique information,
that is, it does not combine the collected information with an individual. Google Analytics uses first-party cookies mostly produce
sivustoanalytiikkapalvelun. Learn more about Google Analytics privacy practices.
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