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JJP-Työ Oy käsittelee ja tallentaa henkilötietoja EU GDPR:n sekä kulloisenkin henkilötietolain (Tällä 
hetkellä 523/1999) mukaisesti. 
 
Viimeisin tietosuojaselosteemme on löydettävissä internetsivustoltamme jjptyo.fi/tietosuoja. 
Toimitamme pyynnöstä viimeisimmän tietosuojaselosteemme nähtäväksi sähköpostitse tai muuta 
sähköistä viestintä hyöyntäen. Pyynnöt tulee osoittaa myöhemmin tässä dokumentissa yksilöidylle 
rekisterivastaavalle. 
 

 
 
 
JJP-Työ Oy Yleinen tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä: 

1.1. Yritys: JJP-Työ Oy 
 
1.2. Rekisterivastaava: Juha Lehikonen 

juhalehikoinen@jjptyo.fi 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

2.1. Käsittelemme ja hyödynnämme asiakastietoja vain asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa. 
 
2.2. Ennen asiakassuhteen syntymistä käytämme saamiamme tietoja vain markkinoinnillisiin 
yhteydenottoihin yhteystietojen yksilöimään toimijaan. Tällöin liitämme tietoihin yhteydenoton 
ajankohdan, toteuttamistavan ja mahdollisesti sellaisia tietoja, jotka tulevat helpottamaan 
yhteydenpitoa jatkossa. 

3. Rekisterin tietosisältö 

 
3.1. Tallennamme vain uutiskirjeen lähettämisen kannalta olennaista tietoa. 
 

Asiakkaan nimi 
Asiakkaan sähköpostiosoite 
 

 
3.2. Kontaktikerrat ja kontakteissa esiin tulleet asiakaspalvelumme ja tuotekehityksemme kannalta 
olennaiset tiedot. Asiakaspalveluksi luemme myös myynnin. 
 
 
 





3.3. Evästeiden kautta internetsivultamme kerättävät tiedot.  

4. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

 
4.1. Emme koskaan luovuta tai siirrä tietoja rekistereistä kolmansille osapuolille, ilman että sovimme 
asiasta erikseen asiakkaan (tietojen kohteen) kanssa. 
 
5. Keräämiemme tietojen sijainti, huoltaminen ja yleinen avoimmuus 
 
5.1. Keräämämme tiedot sijatsevat seuraavissa yksilöidyissä järjestelmissämme: 
 

Sähköpostin postitusjärjestelmä 
 
5.2. Käymme vuosittain läpi rekisterimme poistaaksemme tarpeettomat tiedot. Rekisteröinnin 
huoltoajankohta on aina kulloisenkin vuoden tammikuu. Mikäli tähän tulee muutoksia tai poikkeuksia, 
ilmoitamme niistä tämän tietosuojaselosteen alussa. 
 
5.3. Voimme myös siirtää tiedot JJP-Työ Oy:n sisäisesti muihin järjestelmiin ilman erillistä ilmoitusta. 
 
5.4. Emme ilmoita erikseen muille osapuolille, mikäli poistamme heidän tietonsa  järjestelmistämme 
tai siirrämme ne sisäisesti huollon yhteydessä, ellei muualla ole toisin sovittu. 

6. Rekisterin suojaus 

 
6.1. Rekisterimme on sähköinen, sekä käytännössä että normittavien tekijöiden (lait ja sopimukset) 
vaatimukset mukaan lukien parhaalla ja ajanmukaisimmalla tavalla suojattuja. 
 
6.2. Emme koskaan pidä manuaalisia rekistereitä, emmekä toimita rekistereistämme fyysisiä tulosteita 
kokonaisuudessaan emmekä osittain. Emme tuota manuaalisia osia rekistereistämme edes omaan 
käyttöömme. 
 
6.3. Ainoastaan yksilöidyillä JJP Työ:n työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin, ellei 
muualla ole tietojen kohteen kanssa toisin sovittu. 
 




