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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään 

• Asiakkuuden ylläpitämiseen
• Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
• Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
• Asiakaskokemuksen parantamiseen
• Analysointiin ja tilastointiin

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Jat Pro Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, 
verkkosivujen käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön 
velvoitteisiin perustuen.
Kaupan solmimiseen vaadittavat tiedot jaetaan Rahoituspalvelun ja kuljetuskumppanien kanssa.  

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat mm: 
yritys/organisaatio, yhteyshenkilön nimi, henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, osoitteet), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot 
tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin 
palveluihin liittyvät tiedot.

Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään,  www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yrityksien 
laskutustiedot katsotaan ja tarkistetaan YTJ.

Tietojen tarkastus-, korjausoikeus ja muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@jatpro.fi . 
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Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"), mikäli asiakkaalla ei ole keskeneräisiä asiakkuuteen 
liittyviä asioita (esim. avoimet tilaukset tai laskut) Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse 
rekisterinpitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@jatpro.fi .  Henkilöllä on oikeus 
suoramarkkinointikieltoon sekä oikeus perua uutiskirjeen tilaus. Jokaisen uutiskirjeen lopussa on 
peruutuslinkki, josta saat peruutettua uutiskirjeen tilauksen. Ongelmatilanteissa voit olla 
yhteydessä asiakaspalveluun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
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