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TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä

Gallant Group Oy
Gallant Oy
Gallant Espoo Oy
03 271 0700 (Gallant Oy), 09 541 7275 (Gallant Espoo Oy),
info@gallant.fi
Hämeenkatu 26 A, 33200 Tampere,
Parkanontie 66, 39700 Parkano,
Raatihuoneenkatu 17 A, 13100 Hämeenlinna,
Valtakatu 15, 37600 Valkeakoski
Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo
Rekisterin nimi

Gallant henkilö- ja yritystietorekisteri
Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö- ja yritystietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi sekä
asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään
asiakkaan suostumuksella.
Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakasviestintään, asiakassuhteen
ylläpitoon ja kehittämiseen.
Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää asiakasyritysten nimet, y-tunnukset, yhteystiedot,
osapuolten väliset sopimus- ja laskutustiedot. Rekisteri voi sisältää
asiakasyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja: nimi,
osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili,
palkkatiedot, mahdolliset ulosottotiedot.
Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen
ylläpitämiseksi tai asiakas itse haluaa tietonsa poistettavan.
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Rekisteritietojen tietolähde

Rekisteritietoja kerätään Gallantin palveluita käytettäessä,
veroviranomaisilta sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmistä, kuten
Asiakastieto Oy:ltä talous- ja maksuhäiriömerkinnät lain sallimissa rajoissa.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Gallant voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön ja
velvoitteiden sallimissa rajoissa esimerkiksi veroviranomaisille, vakuutusja rahoitusyhtiöille, ammattiyhdistysliitoille, kansaneläkelaitokselle tai
työeläkekassoille. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla
vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen
avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että
voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia
tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä
mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat
eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen
asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia
joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.
Henkilötietorekisterin luottamuksellisuus ja rekisterin suojaus

Henkilö- ja yritystiedot säilytetään luottamuksellisina. Gyllingin
henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla tahoilla
on vaitiolovelvollisuus kaikkiin asiakas- ja rekisteritietoihin. Rekisterin
hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin,
käyttöoikeuksin ja tietotekniikkakumppanien tietoverkko on suojattu
palomuurilla tai muulla tarvittavilla toimenpiteillä.
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Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee
lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Henkilöllisyys todennetaan tietojen luovutuksen yhteydessä.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen
oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on
myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuojaasetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.

