TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.
1. Rekisterinpitäjä
Hämeenlinnan ateriapalvelu M & M Oy
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
puh. 045-1824 111
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimitusjohtaja Susan Vekka
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
puh. 045-1824 111
3. Rekisterin nimi
Hämeenlinnan ateriapalvelu M & M Oy:n asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin oikeusperuste on lakisääteinen velvoite asiakkaitaan kohtaan.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on Hämeenlinnan ateriapalvelu M & M Oy:n
asiakassuhteiden hoito ja laskutus.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat henkilötiedot:
-Sukunimi ja etunimi
-Syntymäaika
-Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
-Mahdollinen puhelinnumero
-Mahdollinen sähköpostiosoite
-Mahdollinen omaisen nimi ja puhelinnumero
Tämän lisäksi rekisteröidystä tallennetaan seuraavat tiedot:
Erikoisruokavaliot
6. Tietolähteet
Rekisteröidyn kanssa tehty palvelusopimus ja –suunnitelma.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirto
Rekisteröidyn perustietoja (nimi ja osoite) käytetään laskutusohjelmassa
rekisteröidyn laskuja tehdessä. Näitä tietoja käyttää vain rekisteristä vastaava henkilö.
Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee Hämeenlinnan ateriapalvelu M & M Oy:n tietokoneella, joka on
suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnukset ovat
kaksivaiheisen tunnistautumisen avulla suojattuja. Rekisterin ylläpito-oikeus on vain
rekisterin ylläpitäjällä. Paperiset palvelusopimukset ja –suunnitelmat säilytetään
mapissa kassakaapissa, jonne on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä.
Rekisterin rajatut käyttöoikeudet (rekisteröidyn nimi ja osoite) ovat Hämeenlinnan

ateriapalvelu M & M Oy:n henkilökunnalla, jotta he pystyvät toimittamaan ateriat
rekisteröidyille. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti
viimeistään kuukauden kuluessa.
Pyynnön voi esittää kirjallisesti osoitteeseen:
Hämeenlinnan ateriapalvelu M&M Oy
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä
11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain vaatima aika.

