
Jetmatech Oy:n sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste  

Päivitetty 12.5.2018 

Henkilötietolaki (523/1999) 

1. Rekisterinpitäjä 

Jetmatech Oy, Joukolankuja 3, 03100 Nummela.  Y-tunnus 2801116-6 

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 Toimitusjohtaja Kari Lahtinen, puh. +358 500 482243 

3. Rekisterin nimi 

Jetmatech Oy:n sidosryhmärekisteri muodostuu seuraavista osarekistereistä: 

 Jetmatech Oy:n toimittajarekisteri, joka sisältää palvelujen ja tuotteiden tarjoajia ja toimittajia 
koskevia tietoja  

 Jetmatech Oy:n kumppanuusrekisteri, joka sisältää yhteistyökumppaneita ja viranomaisia koskevia 
tietoja 

 Jetmatech Oy:n osakasluettelo 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään ensisijaisesti 

 yhteydenpitoon 

 keskinäisten sopimus- ja yhteistyösuhteiden ja niihin liittyvien vastuiden toteuttamiseksi   

 lakisääteisten ilmoitus- tai tarkastusvelvollisuuksien ja muiden vaatimusten täyttämiseen 

 muuhun Jetmatech Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseen 

5. Rekisterin tietosisältö 

 Toimittajarekisteriä varten kerättäviä tietoja ovat toimittajayrityksen yhteyshenkilön nimi, asema 
yrityksessä, työpaikan osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

 Kumppanuusrekisteriä varten kerättäviä tietoja ovat henkilön nimi, arvo tai ammatti, osoite, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Jetmatech Oy:n hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 
tallennetaan edellämainittujen lisäksi myös henkilötunnus ja mahdollisesti pankkiyhteys 

 Osakasluettelon tietoina tallennetaan lain edellyttämät tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, 
osoite, kansalaisuus, kieli, hallintarekisteritieto, arvo-osuuslaji sekä omistettujen osakkeiden määrä 
ja prosenttiosuus. 

 Järjestelmiin voi tallentua sivustoillamme vierailleiden IP-osoitteita sekä evästeiden kautta saatuja 
tietoja internetin käytöstä.  

  



6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyn oma ilmoitus sekä julkisista lähteistä saatavat tiedot. 

7. Henkilötietojen säilytysaika  

Rekisteriin tallennettavien tietojen säilytysaika määräytyy sen mukaan, mikä on eri tietojen osalta 
lainsäädännön, viranomaismääräysten tai sopimuksen perusteella välttämätöntä. Poistamme tiedot, kun 
niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta 

 8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista                  

Sidosryhmärekisteri on suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Yrityksen sisällä tietoihin 

on pääsy niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työssään.   

9. Tietojen luovuttaminen                  

Jetmatech Oy:n sidosryhmärekisterin tietoja voidaan  luovuttaa erikseen nimetyille sopimuskumppaneille 
(esim. kirjanpito ja tilintarkastus) tiettyä tehtävää varten sekä lakiin perustuen viranomaisille. 

Tietojen siirrossa voidaan käyttää nimettyjä ohjelmistoja ja sovelluksia, jotka täyttävät lain vaatimukset.  
 

10. Tarkastusoikeus  

Rekisteröidyillä henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot 
kirjallisella, rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle osoitetulla, omakätisesti allekirjoitetulla pyynnöllä. Tietoja 
internet-sivujen käytöstä ei voida toimittaa. Tarkistuspyynnöstä voidaan periä korvaus, jos edellisestä 
tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.  
 

11.  Tiedon korjaaminen 

Rekisteröityä pyydetään, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti 
oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut tieto sähköpostitse kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Jetmatech Oy pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta. Voimassaoleva versio on nähtävillä 
Jetmatech  Oy:n nettisivuilla www.Jetmatech.fi. 

.   


