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Kajaanin Jäteauto Oy tietosuojaseloste 

Päivitetty 24.01.2020  

 

Kajaanin Jäteauto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste    

        

1. Rekisterinpitäjä   

Kajaanin Jäteauto Oy 

Patrosentie 1, 87250 Kajaani 

Y-tunnus 2102857-1 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen 

   

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

 Toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen, esa.rimpilainen@kajaaninjateauto.fi , p. 050 343 8832. 

3. Rekisterin nimi  

Kajaanin Jäteauto Oy:n asiakasrekisteri.  

Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluu seka- ja biojätteen, energiajakeen, lasin, 

keräysmuovin, paperin ja pahvin ja kuormalavojen keräys. Yritys tekee lisäksi tietosuoja-

aineistojen tuhousta. Yritys myös myy ja vuokraa kaikenlaisia jäteastioita kiinteistöille ja 

kotitalouksille. Yhtiö toimii useilla Kainuun kuntien alueilla. 

  

4. Rekisterinpidon peruste   

Jätelain mukainen jätehuollon toteuttaminen. Asiakasrekisteriin merkitään jätehuollon 

järjestämisen ja laskutuksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot.  

  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

  

o Jätehuolto ja laskutus  

o Keräyskuljetusten hallinta  
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6. Rekisterin tietosisältö  

  

o Nimi   

o Osoite  

o Laskutustiedot ja muut mahdolliset yhteystiedot  

o Kiinteistön käyttötarkoitus  

o Kuntatunnus  

o Asiakkaan palveluihin liittyviä tietoja:  

- Jätehuollon järjestämismuoto  

- Jätehuoltopalvelujen tiedot  

- Kiinteistökohtaisen keräyksen tapahtumatiedot  

- Laskutushistoria   

  

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Ensisijaisesti rekisteri perustuu asiakkailta saatavaan tietoon, joita tarpeen mukaan 

täydennetään.   

  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Kajaanin Jäteauto Oy voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen ja 

alihankkijoilleen. Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä henkilötietoja 

ainoastaan jätehuollon lukuun suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon 

liittyviä tehtäviä varten. Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan 

luovuttaa viranomaisille ja poliisille, kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen 

lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.   

  

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

 Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
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10. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet  

Ylläpitojärjestelmä on JHL-win (Vitec Tietomitta Oy). Järjestelmää voi käyttää 

sisäverkossa, pääsy henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

Autopäätteillä on päivittäinen keräysreitti. Kuljettaja kuittaa tyhjennykset ja lisää 

määrämuotoisia kommentteja tarvittaessa. Paperinen aineisto säilytetään lukituissa 

tiloissa.  

 

11. Tarkastusoikeus  

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi 

osoittaa Kajaanin Jäteauto Oy:lle ja asiakkaalle vastataan kirjallisesti. Pyytäjän 

henkilöllisyys varmistetaan. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.  

  

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää korjaamaan omat virheelliset tietonsa. Pyynnön voi 

osoittaa Kajaanin Jäteauto Oy:lle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan.  

  

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 

henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa tai oikeus pyytää häntä 

koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pois lukien lain velvoittamat tiedot. Lisätietoja 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista saat täältä: https://tietosuoja.fi/tunne-

oikeutesi.  


