Tietosuojaseloste Forgis Oy
Päivitetty 10.9.2019
Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Forgis Oy:n tarjoamia palveluita, joissa kerätään
henkilötietoja.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Forgis Oy
Y-tunnus: 2235362-4
Kielomäenkatu 14, 80140 Joensuu
Puh: 046 810 1514
E-mail: les@forgis.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna Lopatina
+358468101514
les@forgis.fi
Rekisterin nimi
Forgis Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Forgis Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan Forgis Oy:n palveluun rekisteröityneiden käyttäjien
tietoja. Tietoja käytetään Forgis Oy:n ja asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja
ylläpitämiseen, markkinointiin sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen.
Tietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus ja oikeutettu etu, joka perustuu
osapuolten välisen asiakassuhteeseen.
Rekisterin tietosisältö
Forgis Oy:n keräämiä henkilötietoja asiakkailta ovat nimi, sähköposti, asema yrityksessä,
osoitetiedot, puhelinnumero, sosiaalisen median yhteystiedot sekä muut palvelun hoitamiseksi
tarvittavat tiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat antavat Forgis Oy:lle kerättävät tiedot palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.
Forgis Oy voi kerätä tietoja myös viranomaisrekistereistä ja muuten julkisesti saatavilla olevaa tietoa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Forgis Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mikäli tämän selosteen ehdoista ei muuta johdu.
Forgis Oy:llä on oikeus luovuttaa henkilötietoja palvelun tuottamiseksi Forgis Oy:n
yhteistyökumppaneille. Forgis Oy:llä on myös oikeus käyttää tai luovuttaa tietoja, mikäli se on
tarpeen pakottavien säännösten noudattamiseksi tai muun viranomaisen laillisen pyynnön johdosta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Forgis Oy ei siirrä tunnistettavia ja henkilöön yhdistettäviä tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojaaminen
Tiedot säilytetään asianmukaisesti suojattuna ja varmennettuna. Forgis Oy:n prosessit on
suunniteltu täyttämään asianmukaiset tietoturvan edellytykset.
Forgis Oy suojaa henkilötiedot asianmukaisesti omissa palveluissaan, mutta asiakas vastaa itse siitä,
että hänen oma tietokonejärjestelmänsä, verkkoyhteytensä ja muut käytetyt prosessit ovat
tietoturvallisia.
Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja asiakkaasta on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö
tulee toimittaa Forgis Oy:n yhteyshenkilölle, joka on ilmoitettu selosteessa.
Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakkaasta rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamista. Tietojen
korjaamiseksi asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Forgis Oy:n yhteyshenkilöön.
Asiakkaalla on oikeus pyytää myös henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä pyytää niiden
siirtämistä toiselle yritykselle. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä.
Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo tietojen käsittelyssä
rikottavan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.
Henkilötietojen säilyttäminen
Forgis Oy säilyttää henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä
selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain
edellyttämä tai lain nojalla sallittu.

