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REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 
Laatimispäivämäärä 16.5.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Spartfinder Oy 
Onnelantie 41 
85500 Nivala 
p. 040 506 6565 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Tietosuojavastaava 
Pertti Eskelinen 
Niementie 6 E 
01800 Klaukkala 
p. 040 506 6565 
pertti.eskelinen@klassikkonetti.com 
 
3. Rekisterin nimi 
Klassikkonetin asiakasrekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Ostaja-asiakkaan tietojen välitys myyjäasiakkaalle ja myyjäasiakkaan tietojen välitys ostaja-
asiakkaalle varaosan toimitusta ja maksujärjestelyn sopimista varten. Tiedottaminen Klassikkonetin 
kehityksestä asiakkaille sekä kiinnostuneille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa tiedotteiden 
saamista varten. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 
– Nimi 
– Mahdollinen yrityksen nimi 
– Mahdollinen yrityksen y-tunnus 
– Sähköpostiosoite 
– Puhelinnumero 
– Paikkakunta 
– Postinumero 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedotteiden jakelurekisteri koostetaan Klassikkonetin tiedotteet tilanneiden sähköpostiosoitteista 
sekä Klassikkonetin asiakasrekisterin sähköpostiosoitteista. 
Tiedotteiden tilaajilla on mahdollisuus peruuttaa tilauksensa ja samalla kaikki tiedot rekisterissä 
poistetaan. 
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tietoja markkinointia 
tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta. 
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ostaja-asiakkaan ja myyjäasiakkaan antamat tiedot talletetaan WordPress-järjestelmän 
tietokantaan. Tiedot voivat sijaita järjestelmän palvelimilla myös EEA-alueen ulkopuolella. Asiakas 
hyväsyy tietonsa talletuksen antaessaan tiedot Klassikkonetin käyttöön. Asiakas saa tietää omat 
tietonsa tietokannasta kysymällä osoitteesta info@klassikkonetti.com ja jos hän voi pyytää myös 
tietojen poistamisen pyytämällä samasta osoitteesta.  
 
9. Evästekäytännöt 
Klassikkonetin sivustolla kävijältä ("Kävijä") kysytään lupa evästeiden käyttöön. Klassikkonetti voi 
Kävijän vastauksen mukaisesti käyttää evästeitä tarjotun sisällön ja mainosten räätälöimiseen, 
sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärän analysoimiseen.  Lisäksi 
Klassikkonetti voi jakaa sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneille tietoja siitä, 
miten sivustoa käytetään. Kumppanit voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita Kävijä on 
antanut heille tai joita on kerätty, kun Kävijä on käyttänyt heidän palvelujaan. 
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa. 
Henkilötietorekisteri (sähköpostiosoitteet) säilytetään pilvessä sijaitsevassa levypalvelussa, joka on 
suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  
Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana. 
 
11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa. 
 
12. Tietojen säilytysaika 
Rekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta 
tai jos rekisteröity pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot. 
 
13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai 
keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta. 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 
rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen 
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on 
tapahtunut. 
 
14. Lisätiedot 
Lisätietoja kertoo Klassikkonetin tietosuojavastaava. 


