
REKISTERISELOSTE 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen rekisteriseloste. 

 

 

Rekisterinpitäjä Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy   (Y-tunnus: 0175542-1) 
Lindemaninkatu 5 / PL 60 
42100 Jämsä 

Yhteyshenkilö Nimi  Marja Ståhlberg 
Puhelin  +358 10 522 8800  
Sähköposti  info@jarvela-stahlberg.fi 

Rekisterin nimi Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n toimittaja- ja asiakasrekisteri. 

Rekisterin pitämisen peruste 

 Luonnollinen henkilö on Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n asiakas 
tai toimittaja. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

 Rekisterin käyttötarkoitus on Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n 
toimittaja- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten 
arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja 
edellyttämissä rajoissa. 

 Rekisterin tietoja voidaan käyttää Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n 
omissa rekistereissä luovuttamatta henkilötietoja  ulkopuolisille 
tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää 
yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. 
Tietoja käsitellään ainoastaan Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n 
toimittaja- ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen teknisten 
rajapintojen kautta. 

 Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:llä on oikeus julkaista 
asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena 
luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla 
tarkoitetaan esim. postitustarroja toimittajille/asiakkaille 
lähetettävään postiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen 
julkaiseminen ilmoittamalla siitä Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:lle, 
sähköpostitse info@jarvela-stahlberg.fi tai rekisterinhoitajalle. 
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Rekisterin sisältämät tiedot 

 Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
 

 Henkilön etu- ja sukunimi 
 Sähköpostiosoite 
 Postiosoite 
 Puhelinnumero 
 Tiedot käsitellyistä tilauksista 

 Toimittaja- ja asiakasrekisterin tiedot tarkistetaan viiden vuoden 
välein ja vanhentuneet tiedot poistetaan ellei tietojen 
säästämiseen ole erillistä laillista perustetta (esim. 
maksamattomat saatavat). 

 Rekisteröidyn henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei 
lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen 
poistamista. 

Tietojen luovutus Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n 
käytössä, paitsi Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n käyttäessä 
ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai 
luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Järvelä & 
Ståhlberg Yhtiöt Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden 
omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai 
laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön 
velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin 
ulkopuolelle, ellei se ole Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n tai sen 
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi 
tarpeellista. 

Rekisterin suojaus Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt joiden 
työtehtävät sitä edellyttävät ja jotka ovat sitoutuneet 
salassapitovelvollisuuteen, tai heitä koskee asianmukainen 
salassapitovelvollisuus. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. 
Rekisterin käyttö edellyttää Järvelä & Ståhlberg Yhtiöt Oy:n 
sisäisen verkon ja käyttäjäkohtaisen profiilin käyttäjäoikeuksia. 


