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1
Rekisterin nimi
2
Rekisterinpitäjä

Bureau Veritas Suomen asiakas- ja markkinointirekisteri
Nimi (y-tunnus)
Bureau Veritas S.A., sivuliike Suomessa (y-tunnus 0599333-9)
Osoite
Sörnäisten Rantatie 29, 00500 Helsinki, Finland
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 10 830 8630 (keskus); helsinki@bureauveritas.com

3
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Miikka Wakkola, Bureau Veritas Suomi
Osoite
Bureau Veritas, Sörnäisten Rantatie 29, 00500 Helsinki, Finland
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
miikka.wakkola@bureauveritas.com

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Bureau Veritasin
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, yhteydenpito, viestintä ja Bureau Veritasin
toimintaan liittyvä suoramarkkinointi.

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilöiden nimi, yritys, tehtävä tai asema, sähköpostiosoite, yrityksen osoite,
puhelinnumero sekä kontaktilistoja tarjoavien tahojen antamat muut edellä mainittuihin
henkilöihin liittyvät yhteystiedot (kuten maakunta tai kieli).

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse,
koulutusrekisteröitymisen ja asiakastilaisuuksien yhteydessä sekä sopivia kohderyhmiä
tarjoavilta yrityksiltä. Koulutusosallistujien nimi ja yritys on esillä koulutustilaisuudessa ja
koulutuksen materiaaleissa.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.
Jos päätös myönnettävästä sertifioinnista tai IRCA pätevyydestä tehdään EU:n
ulkopuolella, henkilötietoja voidaan luovuttaa asian käsittelyyn tarvittavin osin.
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9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Bureau Veritas Suomen asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käsitellään sähköisissä
tietokannoissa. Kokeet ja muut IRCA pätevyyksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään
paperimuodossa lukitussa kaapissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja säilytetään valvotuissa ja suojatuissa olosuhteissa yrityksen omissa myynnin,
markkinoinnin, koulutuksen ja asiakaspalvelun tietokannoissa rajoitetulla
käyttöoikeudella. Pääsy on rajattu ko. liiketoimintayksiköiden johtamisen, koordinoinnin ja
myynnin parissa työskenteleville Bureau Veritasin työntekijöille. Voimassaoleva lista
työntekijöistä, joilla on pääsy näihin tietokantoihin, on saatavana pyydettäessä.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään
koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisterissä olevan
häntä itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen
korjaamisesta tehdään kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

