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REKISTERISELOSTE – TAX SERVICES MSK OY
Laadittu 24.5.2018

Tax Services MSK Oy:n asiakasrekisteri
REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1

Rekisterinpitäjä

Tax Services MSK Oy
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki, PL 311, 00121 Helsinki
puh. 040 556 4090, marianne.malmgren@taxservicesmsk.fi

2

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Marianne Malmgrén
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki, PL 311, 00121 Helsinki
puh. 040 556 4090, marianne.malmgren@taxservicesmsk.fi

3

Rekisterin nimi

Tax Services MSK Oy:n asiakasrekisteri

4

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen
perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja
kohdentamiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää asiakasviestintään myös
sähköisiä välineitä käyttäen.

5

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten
−
−
−
−

6

nimi
yrityksiltä y-tunnus ja yhteyshenkilön alla mainitut yhteystiedot
yhteystiedot (ml. laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto)
arvo tai ammatti

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään tai julkisista tietolähteistä, kuten
esimerkiksi verkkosivustoilta.
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7

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

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

8

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisen asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja
muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään
käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti tietokoneen tietoturvaohjelmalla.

9

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Tax Services MSK Oy:n asiakasrekisterissä
olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös lähettää postitse rekisterinpitäjän yllä mainittuun
postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua
pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja oikeus vaatia
virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
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Tax Services MSK Oy:n markkinointirekisteri
REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1

Rekisterinpitäjä

Tax Services MSK Oy
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki, PL 311, 00121 Helsinki
puh. 040 556 4090, marianne.malmgren@taxservicesmsk.fi

2

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Marianne Malmgrén
Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki, PL 311, 00121 Helsinki
puh. 040 556 4090, marianne.malmgren@taxservicesmsk.fi

3

Rekisterin nimi

Tax Services MSK Oy:n markkinointirekisteri

4

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Tax Services MSK
Oy:n suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten
−
−
−
−

6

nimi
yrityksiltä y-tunnus ja yhteyshenkilön alla mainitut yhteystiedot
yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto)
arvo tai ammatti

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään tai julkisista tietolähteistä, kuten
esimerkiksi verkkosivustoilta.

7

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

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti tai siirrä tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
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8

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisen asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja
muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään
käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti tietokoneen tietoturvaohjelmalla.

9

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Tax Services MSK Oy:n
markkinointirekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös lähettää postitse
rekisterinpitäjän yllä mainittuun postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä,
yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ja asiakasviestintään
sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan
henkilöön.

