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Rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

AT-Rakennus Oy  
Heinonkatu 4 
53850 Lappeenranta  

+358400 450 020 
konttori@at-rakennus.fi 

2. Rekisteröidyt  

Työsopimuksen allekirjoittaneet henkilöt, asiakkaat, mahdolliset asiakkaat, päätoteuttajan 
tiedonantovelvollisuudesta rekisteröidyt muut työmailla toimivat yritykset ja heidän työntekijät 

 

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien 
täyttämiseksi 

• Työntekijärekisteri: Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden henkilötietoja käsitellään 
työnantajan työsopimuksella määritettyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Käsittely perustuu 
työsopimuslakiin (2001/55, erit. 2. luku)  

• Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän 
suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja 
suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös 
sähköisesti ja kohdennettuna. 

• Lisäksi verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b§ :ssä säädetään päätoteuttajan 
tiedonantovelvollisuuksista ja muiden työmaalla toimivien yritysten velvollisuudesta antaa 
päätoteuttajalle tietoja. Tarkempi ohjeistus tiedonantovelvollisuudesta löytyy verohallinnon 
diaarinumerolla A83/200/2017 (erit. Kappale 3) 
 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Työntekijärekisteri sisältää seuraavat tiedot 

Työntekijöiden perustiedot, kuten 

• nimi  
• osoite  
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• sähköposti  
• puhelinnumero  
• henkilötunnus 
• työsuhteeseen liittyvät tiedot 
• henkilön verotukseen liittyvät tiedot 
• osaamiset 

 
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja 

• etu- ja sukunimi, Yritystiedot 
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
• asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisaika sekä -tapa 
• Y-tunnus 
• Laskutus- ja perintätiedot 
• Yhteyshenkilöiden tiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 

AT-Rakennus Oy 
Heinonkatu 4 
53850 Lappeenranta 

konttori@at-rakennus.fi 

 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 
poistaa.   
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On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 
ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakastiedot / henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:  

• Henkilöltä itseltään työsuhteen syntyessä 
• Asiakkaalta itseltään asiakkuuden syntyessä 
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeella 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin AT-Rakennus Oy:n ulkopuolelle.   

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten 
edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajalle, mikäli AT-Rakennus Oy myy tai muutoin 
järjestelee liiketoimintaansa. 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja 
rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei 
ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. 

8. Käsittelyn kesto  

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat viranomaisten määrittelemiin säilytysaikoihin. 
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9. Henkilötietojen käsittelijät  

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä 
on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.  

 

10. Rekisterien suojaus 

Manuaalinen aineisto 

• Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, 
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän 
tarvitsee työtehtävissään 

• Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojatussa lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain 
tarvittaessa ja hävitetään käytön jälkeen 

Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

• Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältävät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden 
tietoturvan toimialla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja 

• Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksen 
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä 
käyttöoikeudella 
 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

13. Tietosuojailmoituksen muuttaminen 

AT-Rakennus Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. 
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

 

Kehoittamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti 

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.6.2018 


