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1. Rekisterinpitäjä Pantherline Oy 
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki 
asiakaspalvelu@pantherline.fi 
 

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö & 
yhteyshenkilö 

Sami Timmer, toimitusjohtaja 
sami.timmer@pantherline.fi 
puh. +358 40 451 8045 

3. Rekisterin nimi Pantherline Oy:n asiakasrekisteri 

4. Rekisterin 
käyttötarkoitus 

Yrityksen asiakkuussuhteiden hoitaminen ja markkinointi yrityksen 
mahdollisille asiakkaille. 

5. Rekisterin 
pitämisen peruste 

Asiakassuhteiden hoitaminen sopimuksen perusteella (Tietosuoja-asetus 6 
artikla 1. kohta a-c-alakohdat) 
Mahdollisille asiakkaille markkinointi perustuu ns. oikeutettuun etuun 
(Tietosuoja-asetus 6 artikla 1. kohta f-alakohta) 

6. Rekisterin 
tietosisältö 

Olemassa olevien yritysasiakkaiden työntekijöiden ja yksityisten 
henkilöasiakkaiden osalta rekisterissä on näitä henkilötietoja: 
- Nimi 
- Yhteystiedot (työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
- Laskutustiedot 
 
Mahdollisista asiakkaista rekisterissä on yritysasiakkaiden työntekijöiden ja 
yksityisten henkilöasiakkaiden osalta rekisterissä henkilötietoja: 
- Nimi 
- Yhteystiedot (työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
 

7. Rekisteriä 
käyttävät 
tietojärjestelmät 

MS Office-järjestelmä 
KuljetusVelho 

8. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakasyritysten sekä 
sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, 
kuten organisaatioiden yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä. 

9. Tietojen 
luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle kuten tilitoimistolle 
sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

10. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista 
olemassa olevien säädösten perusteella (esimerkiksi Kirjanpitolaki). 



Rekisterin henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakas- ja 
sopimussuhteen keston ajan. 
 
Mahdollisten asiakkaiden osalta tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua 
niiden keräämisestä. 
 
Rekisteristä poistetaan vanhentuneita tietoja säännöllisesti. 

11. Tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

12. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu mm. 
palomuurilla ja järjestelmien tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on käyttöoikeusryhmien avulla rajattu 
siten, että kullakin käyttäjällä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa 
tietoihin. 
 
Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Yrityksen työntekijät eivät saa 
työsuhteensa kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan 
ammatti -tai liikesalaisuuksia (työsopimuslaki 3. luku 4 §). 
 
Kaikki Pantherline Oy:n sekä mahdollisten alihankkijoiden (esimerkiksi 
tilitoimisto) työntekijät allekirjoittavat salassapitosopimuksen työsopimuksen 
allekirjoittamisen yhteydessä. 

13. Rekisteröityjen 
oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen mukaan: 
  
1.Oikeus saada tietoa henkilötiedoista (TsA15 art). 
2.Oikeus saada oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötiedot (TsA16 art). 
3.Oikeus saada poistetuksi turhat henkilötiedot (TsA17 art). 
4.Oikeus rajoittaa henkilötietojenkäsittelyä (TsA18 art). 
.5.Oikeus tietyin edellytyksin saada siirtää henkilötiedot järjestelmästä 
toiseen (TsA19 art). 
6.Oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksesta (TsA34 art). 
7.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (TsA77 art). 

14. Rekisteröidyn 
oikeuksien 
toteuttaminen 

Rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän vastuuhenkilöön (selosteen 
kohta 2) tarkistaakseen rekisterissä olevat tietonsa tai muutoin 
toteuttaakseen oikeutensa. Näissä tilanteissa rekisteröityä pyydetään 
todistamaan henkilöllisyytensä. 
 
Pyydetyn dokumentaation toimitusaika on yksi kuukausi. Tiedot toimitetaan 
rekisteröidylle veloituksetta kerran 12 kuukaudessa. Useammin tehdyistä 
tietopyynnöistä veloitetaan kustannusten mukainen korvaus. 

15. Oikeus tehdä 
valitus 
valvontaviranomais
elle 

Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. 
 
Enemmän tietoa valitusmahdollisuuksista löytyy tietosuojavaltuutetun 
toimiston sivuilta: 
www.tietosuoja.fi 



 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 
00520 Helsinki 
 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi   

  
 


