
 

 

Rekisteriseloste tietojen käsittelystä    23.4.2018 
 
Liikennemainos AIL Oy, 1037525-2 
 
 
 
Liikennemainos AIL Oy (rekisterinylläpitäjä) kerää ja käyttää henkilötietoja tämän 
rekisteriselosteen mukaisesti.  
 
Liikennemainos AIL Oy:llä on käytössä Visma Solutions Oy:n (y: 0711992-8) toimittama Netvisor 
-kirjanpidon ohjelma, joka sisältää asiakastiedot sekä Aitio Finland Oy:n (y: 2098655-9) toimittama 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka niin ikään sisältää asiakastiedot. Lisäksi sähköpostiohjelmana on 
Google LCC:n Gmail, jonka välityksellä esimerkiksi sopimukset, yhteys- ja laskutustiedot kulkevat.  
 
Allekirjoittamalla sopimuksen asiakas hyväksyy asiakastietojen tallennuksen alihankkijoiden 
toimittamiin ohjelmiin sekä alihankkijan pääsyn ohjelman sisältämiin tietoihin teknistä ylläpitoa tai 
lakimääräisiä velvoitteita varten. Rekisterinpitäjällä on oikeus vaihtaa ohjelmaa ja/tai alihankkijaa 
ilman asiakkaan hyväksyntää. 
 
Liikennemainos AIL Oy:llä ei ole yrityksen ulkopuolisten henkilöiden arkaluonteista tietoa 
sisältävää henkilörekisteriä. 
 
 
Tietoturva 
 
Liikennemainos AIL Oy sitoutuu käyttämään yleisesti käytettyä tietoturvaohjelmaa ja sitoutuu 
toiminnassaan ohjeistamaan henkilökunnan henkilötietojen käsittelyyn.  
 
 
Tietoturvaloukkaukset 
 
Liikennemainos AIL Oy ilmoittaa toiselle Sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä sen tietoon 
tulleesta tietoturvaloukkauksesta. Toimittajan on tietoturvaloukkauksen ilmoittamisen yhteydessä 
toimitettava asiakkaalle seuraavat tiedot mahdollisuuksien mukaan: 
a) kuvaus tietoturvaloukkauksesta 
b) toimittajan tietosuojavastaavan tai muun henkilo ̈n yhteystiedot, jolta voi saada asiasta lisa ̈tietoja; 
c) arvio tietoturvaloukkauksen todennäköisista ̈ seurauksista; ja 
d) kuvaus toimenpiteista ̈, jotka Liikennemainos AIL Oy on toteuttanut tietoturvaloukkauksen 
johdosta. 
Jos tietoturvaloukkaus johtuu asiakkaan vastuulla olevasta syystä, asiakas vastaa Liikennemainos 
AIL Oy:lle tietoturvaloukkauksesta aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa 
tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle ja rekistero ̈idylle Tietosuoja-
asetuksen mukaisesti. 
 
 
Tietojen poisto 
 
Asiakkaan yhteyshenkilön tiedot voidaan poistaa rekistereistä asiakkaan kirjallisesti tai 
sähköpostitse esittämän pyynnön perusteella 14 vuorokauden kuluessa sekä 
toiminnanohjausjärjestelmästä että kirjanpidon ohjelmasta.  
 
Sähköpostihistoriaa ei poisteta, sillä se voi sisältää sopimusteknistä tietoa ja näyttöä tästä tiedosta.  
Ote rekisteristä 



 

 

 
Pyydettäessä Liikennemainos AIL Oy toimittaa järjestelmiin tallennetut tiedot. Pyynnöt tulee esittää 
sähköpostitse ja niihin vastataan 30 vuorokauden aikana.  
 
 
Voimaan tulo ja voimassa olo 
 
Tämä asiakirja on voimassa 25.5.2018 alkaen toistaiseksi. Liikennemainos AIL Oy voi tehdä 
asiakirjaan muutoksia ilman asiakkaan hyväksyntää.  
 
 
Järjestelmiin tallennettava tieto ja niiden käsittely 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä 
 
Toiminnanohjausjärjestelmään tallennetaan henkilörekisteriksi luokiteltavat seuraavat tiedot: 
yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen osoite, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön puhelinnumero ja 
yhteyshenkilön sähköpostiosoite. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän sisältämiin tietoihin on pääsy Aitio Finland Oy:n työntekijöillä ja 
palvelimelle pääsevillä tahoilla. Ohjeistus tietojen käsittelystä on saatavilla pyynnöstä.  
 
 
Taloushallinnon järjestelmä 
 
Netvisor-ohjelmaan tallennetaan asiakkaista seuraavat tiedot: yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen 
käyntiosoite, yrityksen laskutusosoite, yrityksen sähköinen laskutusosoite, mahdollinen 
sähköpostilaskutusosoite, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön puhelinnumero, yhteyshenkilön 
sähköpostiosoite. Lisäksi järjestelmässä muodostetaan laskut taulusopimuksista ja mahdollisista 
muista laskutettavista asioista kuten materiaaleista. Tätä varten järjestelmään tallennetaan sopimusta 
koskevat tiedot, kuten sopimuskausi ja laskutusaika.  
 
Järjestelmään on pääsy rekisterinylläpitäjän lisäksi sen valitsemalla tilitoimistolla, sen työntekijöillä 
sekä järjestelmätoimittajalla. Ohjeistus tietojen käsittelystä on saatavilla pyynnöstä. 
 
Taloushallintojärjestelmän tietokantaa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.  
 
Sähköposti 
 
Google LLC:n GMail-sähköpostipalvelun tietosuojaseloste löytyy täältä: 
https://policies.google.com/privacy?hl=fi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=fi


 

 

Sopimusteksti:  
Tällä sopimuksella hyväksyn yhteystietojeni (nimi, puhelinnumero, yrityksen sähköposti & 
yrityksen osoite) tallentamisen asiakassuhteen hoitamista että mahdollista markkinointia varten 
Liikennemainos AIL Oy:n järjestelmiin.  


