
Rekisterin nimi 
Multi-Link Terminals Ltd Oy:n asiakasrekisteri  
 
1. Rekisterinpitäjä  
Multi-Link Terminals Ltd Oy  
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
Jussi Varsio; jussi.varsio@mlt.fi 
Tietopyynnöt rekisteriin liittyen tulee lähettää sähköpostilla edellä 
mainittuun osoitteeseen.  
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Rekisterissä olevia tietoja käytetään tilausten, laskutuksen, perinnän, 
yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, 
raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden  
hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.  
 
4. Rekisterin tietosisältö  
Asiakasrekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:  
• asiakasyrityksen nimi ja osoitetiedot  
• asiakasyrityksen Y-tunnus sekä ALV-tunniste  
• yhteyshenkilön nimi  
• yhteystiedot (e-mail, puhelin)  
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaalta tarjous ja / tai 
sopimuksen teon yhteydessä. Yritys- sekä osoitetietojen oikeellisuus 
varmistetaan esim. kaupparekisteristä tmv. tietolähteestä ennen  
asiakasrekisteriin kirjaamista.  
 
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Asiakas saa pyytäessään yhteenvedon asiakasrekisterissä olevista 
tiedoistaan. Rekisteriin kirjattuja tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuoliseen 
käyttöön.  
 
7. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle  
Rekisterin otteita ei siirretä EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.  
 
 
8. Henkilötietojen säilytysaika  



Asiakasrekisteristä poistetaan asiakkaan yhteyshenkilön/henkilöiden 
tiedot asiakassuhteen päättymistä seuraavan vuoden loppuun 
mennessä. Kirjanpito – ja tullilakien edellyttämät tiedot säilytetään lain  
edellyttämä aika vaikka asiakassuhde olisi päättynyt.  
 
9. Rekisterin säilytys  
Multi-Link Terminals Ltd Oy:n asiakasrekisteripalvelimet on sijoitettu 
yhtiön konttoriin osoitteeseen Linnoitustie 6C, FIN-02600 Espoo.  
 
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, s 
alasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin 
keinoin suojattuja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan yhtiön 
varmuuskopiointikäytännön mukaisesti ja ne ovat palautettavissa 
tarpeen tullen.  
Mahdollisesti manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, 
joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä 
rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten  
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.  
 
11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on tallennettu  
 
12. Oikeus tietojen poistamiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua 
ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että  
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin 
tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;  
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai  
• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen 
lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  
 
 
 
13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.  



14. Tietosuojaselosteen muuttaminen  
Multi-Link Terminals Ltd Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä 
tietosuojaselostetta lainsäädännön muuttumisen johdosta taikka muusta 
syystä ilmoittamalla siitä yhtiön www-sivuilla.  
 


