
 

 

 

 

Rekisteriseloste 
1. Rekisterinpitäjä  

Nimi: Hakalan Koneklinikka Oy Y-tunnus: 0844736-8 

Postiosoite: Ouluntie 45, 92130 Raahe 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö  

Nimi: Ari Hakala Puhelin: 0440220715 Sähköposti: ari.hakala(at)hkkoy.fi  

3. Rekisterin nimi  

Hakalan Koneklinikka Oy:n asiakasrekisteri  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:  

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,  
• palvelun toteuttaminen,  
• asiakastapahtumien varmentaminen,  
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,  
• markkinointi,  
• analysointi ja tilastointi,  
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä  
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.  

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä yhteistyökumppanimme toimesta, henkilötietolain mukaisesti.  

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,  
• ajoneuvon rekisteritunnus ja valmistenumero 
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja 

yhteydenotot. 
• mahdolliset luvat ja suostumukset,  
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä  
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy policy
1. Data Controller
Nimi: Hakalan Koneklinikka Oy Y-tunnus: 0844736-8
Postiosoite: Ouluntie 45, 92130 Raahe

2. Person responsible for the register
Name: Ari Hakala Phone: +358440220715 Email: ari.hakala(at)hkkoy.fi

3. Name of the register
Hakalan Koneklinikka Oy:n asiakasrekisteri (Customer register of Hakalan Koneklinikka Oy)

4. Purpose for processing personal data
The customer’s personal data may be processed for the following purposes:
• to maintain and develop customer relationships,
• to implement the service,
• to verify customer events,
• to develop our customer service and business operations,
• marketing,
• analysis and statistics,
• polls and marketing surveys, and
• other similar purposes.

Personal data may also be processed by our cooperation partner, in accordance with the Personal Data Act.

5. Information content of the register

The register may contain the following data:
• contact details, such as name, address, phone numbers, email addresses,
• vehicle registration number and identification number (VIN)
• details regarding the customer relationship, such as invoicing and payment details, product and order  
  information, customer feedback and contacts.
• possible permissions and consents,
• possible marketing prohibition details, and
• possible other data collected with the customer’s permission.



 

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:  

• asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,    
• Trafin ajoneuvotietokannasta ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.  

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

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

8. Rekisteröidyn oikeudet  

Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. 
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun 
osoitteeseen.  

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.  

Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä 
asiakaspalveluun puhelimitse 08-220780 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Manuaalinen aineisto Asiakastietoja sisältävien asiakirjojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla 
työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Asiakirjoja säilytetään lukituissa kaapeissa.  

Sähköisesti tallennetut tiedot Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, 
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 
järjestelmään.  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla 
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain Hakalan Koneklinikan 
henkilökunta. Varmuuskopioinnit menevät ulkoiselle palvelimelle, jota hoitaa Microvision Oy. 

10. Lupa tietojen keräämiseen  

Luovuttamalla auton tai asiakastiedot, asiakas hyväksyy henkilötietojen käytön asiakasta tai autoa koskevissa asioissa. 
Renkaat rengassäilytykseen jättäessä asiakas hyväksyy rekisterinumeron näkymisen varastoinnissa. 

11. Tietojen säilytys 

Säilytämme asiakastietoja niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen säilyttämiseksi. 
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Ari Hakala 

 

6. Regular data sources

Personal data of the customer are collected from, as a rule:

• from the customer themself by phone, via Internet, by email or by other similar source,
• from Traficom's vehicle database or other similar private and public registers.

7. Regular transferring of data outside the EU or European Economic Area
As a rule, no personal data are transferred outside the EU or European Economic Area.

8. Rights of the data subject
Right to inspect and to rectify: The data subject has the right to inspect their personal data recorded on the 
register. Requests regarding the right to inspect are to be made in writing and signed, and sent to the address 
mentioned in section 1. If the data on the register is incorrect, the data subject may request the rectification of 
the error from the person responsible for the register mentioned in section 2.

Right to prohibit: The data subject has the right to prohibit the data controller from processing the personal 
data of the data subject for the purposes of direct marketing, marketing surveys or polls. In any matters related 
to prohibition or rectification, the data subject may contact customer service by phone +358-8-220780 or by 
mail to the address mentioned in section 1.

9. Register protection principles
Manual data: Access to any documents containing personal data is restricted to only those employees who are 
authorised to process personal data due to the nature of their duties. The documents are kept in locked closets.

Electronically saved data: Access to the system containing personal data is restricted to only those employees 
who are authorised to process personal data due to the nature of their duties. Each user has a personal user 
ID and password to the system. The data are collected in databases that are protected by firewalls, passwords 
and other technical methods. The databases are kept in locked facilities and can only be accessed by the staff of 
Hakalan Koneklinikka. Backups are saved on an external server managed by Microvision Oy.

10. Consent to collect data
By releasing their car or customer details, the customer consents to using their personal data in matters related 
to the customer or to their car. When leaving their tyres in the tyre storage, the customer consents their re-
gistration number to be visible in the storage unit.

11. Data storage periods
We store the customers' data as long as it is necessary for managing the customer relationship.
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