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ANDMEKAITSESELGITUS
TURUNDUS- JA TAGASISIDEREGISTER
Registripidaja ja kontaktandmed
GRK Infra Oy
Postiaadress: Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
Telefoninumber: 010 321 4110
E-postiaadress: tietosuoja@grk.fi

Registri nimi
GRK Turundus- ja tagasisideregister

Registri kasutuseesmärk ja õiguslik alus
Käesolev andmekaitseselgitus puudutab kõiki GRK kontserni ettevõtteid, GRK Infra Oy, GRK Rail
Oy, GRK Road Oy, GRK Infra AB, GRK Rail AB ja GRK Infra AS (edaspidi ”GRK”).
Registri kasutuseesmärk on GRK teenuste müügi ja turunduse korraldamine ning GRK poolt vastu
võetud tagasiside töötlemine. Registris olevaid isikuandmeid kasutatakse kommunikatsiooniks
potentsiaalsete klientide ja tagasisidet andnud isikutega.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on registreeritu poolt antud nõusolek isikuandmete
töötlemiseks.

Registreeritute rühm
Potentsiaalsed kliendid ja tagasisidet andvad eraisikud.

Töödeldavad isikuandmed
Register sisaldab registreeritute kohta järgmisi andmeid:
-

isiku nimi või klientettevõtte kontaktisiku nimi
e-postiaadress
mobiili- ja/või muu telefoninumber
andmed hinnapäringu objekti kohta
võimaliku tagasiside sisu
ettevõtte kontaktisiku kohta salvestatakse registrisse organisatsiooni nimi, organisatsiooni
ühingukood või vastav, organisatsiooni aadressiandmed

GRK Infra Oy
Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA
Tel 010 321 4110 | Registrikood: 0533768-1
www.grk.fi
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Reeglipärased infoallikad
Andmeid kogutakse registreeritud isikult endalt kodulehekülje kaudu saadetavate vormide abil,
telefoni teel või e-postiga.

Isikuandmete säilitamiseaeg
Isikuandmeid säilitatakse 2 aastat viimasest kontaktivõtust.

Andmete loovutamine ja siirdamine
Isikuandmeid ei anta kolmandatele osapooltele ning neid ei siirdata väljaspoole ELi või EMAd.

Isikuandmete kaitsmine
Isikuandmeid tohivad töödelda ainult need GRK töötajad, kelle tööülesande seisukohalt töötlemine
on möödapääsmatu. Infosüsteemid on kaitstud tehniliselt ajakohaste süsteemide ja meetmetega.
Lisaks on kasutusel asjakohased ruumid ja meetodid paberkujul salvestatud isikuteabe
töötlemiseks ja salvestamiseks selliselt, et andmed on kättesaadavad ainult neid vajavatele.

Registreeritu õigused
Registreeritul on järgmised õigused:
-

Õigus saada teavet isikuandmete töötlemisest
Õigus kontrollida oma andmeid
Õigus korrigeerida oma andmeid
Õigus piirata oma andmete töötlemist
Õigus kanda andmed ühest süsteemist teise üle
Õigus keelata oma andmete töötlemine
Õigus olla sattumata automaatse otsustamise objektiks
Õigus paluda oma isikuandmete eemaldamist siis, kui registripidaja seaduslik kohustus,
lepinguline kohustus või GRK õigustatud huvi ei eelda andmete töötlemist ega säilitamist
Õigus kaevata järelevalveametile

Kõigi registreeritu õigustega seonduvates küsimustes tuleb võtta ühendust GRK andmekaitse eest
vastutava töötajaga, saates e-posti aadressil tietosuoja@grk.fi.
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