Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

09.12.2013

Nimi

Jaserv Home and Care Oy Y-tunnus: 1773760-7 Kotipaikka: Espoo
Osoite

Tammipirtinkuja 12, 02330 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. +358 400 490 414

E-mail: seija_varis@hotmail.com

Nimi

2
Yhteyshenki- Seija Varis-Tirkkonen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Tammipirtinkuja 12, 02330 Espoo
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. +358 400 490 414
3
Rekisterin
nimi

E-mail: seija_varis@hotmail.com

Asiakasrekisteri (ASREK)

4
Henkilötietojen pääasiallisena tarkoituksena on toimia Jaserv Home and Care Oy:n
Henkilötietojen käsittelyn asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Jaserv Home and Care Oy:n palveluita
tarkoitus
ostavilta luonnollisista henkilöistä. Tietoja kertyy perustietojen lisäksi palvelukartoituksista,

palvelusopimuksista, palvelujen käytöstä sekä niiden tuottamisesta. Lisäksi rekisteri voi
sisältää asiakkaan itsensä esiintuomia palvelun tuottamisessa varteenotettavia tietoja.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksessa:
-Asiakkaan tunnistaminen oikeassa osoitteessa ja tavoittaminen puhelimitse tarvittaessa.
-Kotipalvelutarpeen määrittelemisessä ja palvelusuunnitelman laatimisessa sen pohjalta
-Kotihpalveluiden suunnittelemisessa, tuottamisessa ja omavalvonnassa (onko palvelu
toteutunut) sekä palveluiden kehittämisessä
Jaserv
Home and
Care Oy:n asiakasrekisteri
(ASREK)
sisältää
seuraavat tiedot:
- Asiakkuuden
hoitamisessa:
tiedotus (esitteet
ja hinnastot)
, asiakassuhteen
hallinta ja
-Nimet
hoitaminen, kehittäminen, palveluiden markkinointi ja tarvittaessa raportointi, koonti
-Asiakkaiden
osoitteet
verotuksen kotitalousvähennystä
varten
-Merkintä kotiavaimen luovuttamisesta ja mahdollinen ovikoodi
-Laskutusosoitteita
-Puhekieli:
suomi, ruotsi,
englanti,
muu mikä:___
-Laskutus, raportointi,
postin
ohjaustietona,
markkinointitutkimukseen
-Henkilötunnus
-Sukupuoli
-Puhelinnumeroita
-Sähköpostiosoitteita
-Palvelusuunnitelman laatimispäivä ja numero sekä viimeinen päivittämispäivä
-Rekisteröidyltä itseltään.
-Jaserv Home and Care Oy:n palveluvastaavan nimi ja puhelinnumero
-Rekisteröidyn suostumuksella omaiselta tai muulta kotipalvelun kartoitukseen ja
-Suoramarkkinoinnin kiellon merkinnän
suunnitteluun sekä kehittämiseen osallistuvalta kolmannelta osapuolelta.
-Muita mahdolliset palveluiden edellyttämät tiedot
-

Henkilötunnusta käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja palvelusuunnitelman mukaisen
palvelun kohdentamiseen.
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7
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.
Tietojen
säännönmukaiset luovu- Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ostamien palveluiden toteuttamiseksi
tukset

työntekijöille paperisella tulosteella asiakkaan suostumuksella.

Verottajalle voidaan laatia asiakkaan pyynnöstä kotitalousvähennystä varten kuitti, jossa
näkyy asiakkaan nimi, henkilötunnus ja osoite sekä palveluista maksettu
arvonlisäverollinen hinta.

8
Tietojen siir- Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Käytössä sähköinen asiakasrekisteri.
Asiakasrekisterin tietoja käsittelevillä Jaserv Home and Care Oy:n työntekijöillä on
voimassa oleva salassapitosopimus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Atk:lla käsiteltävät tiedot: Tietokoneen salasana vain rekisterinpitäjän tiedossa.
Asiakasrekisterin tietoja käsittelevillä Jaserv Home and Care Oy:n työntekijöillä on
voimassa oleva salassapitosopimus.

Tulosta

