
Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 

Hinausautot Raimo Moisio Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) 
Mursketie 31, 36220 Kangasala 
+ 358 400 201450 
hinausautotraimomoisio@gmail.com 
Y-tunnus: 2221640-0 

Yhtiö soveltaa tätä tietosuojaselostetta laskutuksessaan. Yhtiö toimii laskutuspalveluun tallennettujen 
tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen yksityisyys on suojattu ja 
henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta 
soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten henkilötietolakia (523/1999) ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperiaatteet 
 
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti Yhtiön ja rekisteröidyn 
välinen sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten 
kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin 
raportointivelvoitteisin.  
Henkilötietoja käsitellään Yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä 
Yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden 
varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin 
osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin 
kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen 
sekä riskienhallintaan.  
Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu Yhtiön oikeutettuun etuun.  

 
Käsiteltävät henkilötietoryhmät, tietosisältö, tietolähteet ja tietojen 
säilytysaika 

Yhtiö kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä 
tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti 
rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustamalta yhtiöltä toimeksiannon vastaanottamisen ja 
toimittamisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä markkinoinnin yhteydessä, kuten 
Facebook-arvonnoissa. Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista 
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita 
säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen 
selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan 
sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. 

Tietoryhmä Tiedot Aika 
Henkilötiedot Nimi, tarvittaessa HETU 3 vuotta * 
Yhteystiedot Osoite, puhelinnumero, 

yrityksillä myös sähköposti 
3 vuotta * 

Toimeksiannon tiedot Tilaus-, työ-, sopimus-, maksu- 
ja ajoneuvotiedot, sekä selvitys 
hinauksesta vakuutusyhtiölle 

3 vuotta * 

Työsuhdetiedot** Työnantajatiedot, palkkatiedot 6 vuotta 
* Kirjanpitoon liittyvää aineistoa on säilytettävä lakisääteisesti 6 vuotta 
** Vain työntekijärekisteri 
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Henkilötietojen vastaanottajat 
 

Yhtiö voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille 
tai alihankkijoille. Yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään 
asianmukaisesti ja lainmukaisesti.  

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat seuraavat tahot: 

• Visma Duetto Oy, 2172954-5: perintä 
• Meisenet Oy, 0959433-5: työnantaja ja palkkatiedot 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa 
tilanteissa, hätätilanteissa tai muissa tilanteissa ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden 
suojaamiseksi tai mikäli Yhtiö on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä 
tapahtuvissa menettelyissä. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja 
markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Rekisteröityjen oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, nähdä 
itseään koskevat tiedot sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa tai siirrettyä 
toiselle rekisterinpitäjälle.  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon 
korjaamista, vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn sekä tietosuojalainsäädännön 
määrittämien edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten. Jos 
henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole 
vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli 
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön 
vastaisesti. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti ja osoitetaan tämän 
tietosuojaliitteessä mainitulle tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen 
tietojen antamista. Pyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja 
henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä 
ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. 

Tietosuojavastaava 
 

Marjut Merikare-Kuikka 

hinausautotraimomoisio@gmail.com 


