Tietosuojapolitiikka
1. Tausta
HögforsGST Oy (”HögforsGST” 1916391-8) on erikoistunut korkeatasoisten
lämmitysjärjestelmien valmistukseen myyntiin ja markkinointiin. Toiminta edellyttää
yksilöityjen henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka
HögforsGST:ssä varmistetaan tietosuojan korkea taso ja henkilötietojen lainmukainen
käsittely. HögforsGST kunnioittaa oletusarvoisesti kaikessa toiminnassaan luonnollisten
henkilöiden yksityisyyttä ja heidän omiin tietoihinsa liittyviä oikeuksia. Tietosuojapolitiikka
koskee kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä sekä niitä yhteistyökumppaneita, jotka
osallistuvat tietojen käsittelyyn.

2. Tietosuojapolitiikan tavoitteet
Tietosuojapolitiikan avulla turvataan yhtiön ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden
oikeudet heitä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaa toteutettaessa
kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen salassapitoon sekä siihen, että henkilötietojen
käsittelijöillä on oikeus käsittelyyn ja että he noudattavat heille asetettuja velvollisuuksia.

3. Henkilötietojen käyttö ja elinkaari
Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja tietoja säilytetään
vain niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Tietojen käsittelyn
käyttöoikeudet on rajattu kuuluvaksi ainoastaan henkilöille, joille se on työtehtävien
hoitamiseksi välttämätöntä.
Tietojen jäätyä käyttötarkoitukseensa nähden tarpeettomiksi ne tuhotaan asianmukaisesti.
Tarpeellisuus perustuu voimassa oleviin sopimuksiin, lainsäädäntöön tai yrityksen
oikeutettuun etuun.

4. Rekisteröityjen informointi ja oikeudet
Jokaisesta henkilötietoja sisältävästä rekisteristä on laadittu lainsäädännön edellyttämä
dokumentaatio ja rekisteröidyille tarjotaan laissa tarkoitettu informaatio henkilötietoja
kerätessä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä
vaatia korjausta, mikäli tiedot ovat virheelliset. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia
tietojensa poistamista niiltä osin, kun tiedot eivät ole lainsäädännön vaatimia tai sopimuksen
toteutumisen kannalta välttämättömiä.
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5. Tietosuojan varmistaminen ja HögforsGST:n henkilöstön vastuut
Tietosuojatoimien tavoitteena on estää tietojen luvaton käyttö ja haltuunotto. Tietosuojan
ylläpitäminen on jatkuva prosessi, joka toteutetaan teknisten, fyysisten ja hallinnollisten
toimien avulla. Henkilötietojen käsittelystä laaditaan kirjallinen sopimus, joka määrittää
osapuolten vastuut ja velvollisuudet.
Jokainen henkilötietoa käsittelevä henkilö vastaa omalta osaltaan tietosuojasta ja
tietoturvallisuudesta ja on velvollinen noudattamaan lainsäädäntöä ja HögforsGST:n
antamia ohjeita tietosuojaan liittyen.
HögforsGST vastaa tietosuojan ja siihen liittyvän tietoturvan resurssien riittävyydestä sekä
henkilökunnan riittävästä ohjeistamisesta.

6. Menettely tietosuojan vaarantuessa
Mikäli käy ilmi, että HögforsGST:n hallussa olevia henkilötietoja on päätynyt tahoille, joille
ne eivät kuulu, HögforsGST ilmoittaa asiasta viipymättä valvontaviranomaisille sekä
henkilökohtaisesti rekisteröidylle, jonka tiedot ovat vaarantuneet. Lisäksi suoritetaan
korjaavat toimenpiteet, jotta vastaava riski voidaan jatkossa minimoida. HögforsGST valvoo,
arvioi ja kehittää tietosuojan toteutumista omissa toimissaan.

7. Yhteystiedot
HögforsGST Oy, 1916391-8
Koskentie 65, 79100 Leppävirta
tietosuoja@hogforsgst.com
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