
 

 
 

 

 
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista 
Information regarding processing of personal data 
 
Rekisterinpitäjä / Controller 

Käsittelijä / Processor 

 
Rekisterinpitäjä / Controller 

 

Nimi ja osoite 

JDoc/JSK Systems OY 
Osoite (Kunta) 

Lempäälä  

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

 
Käsittelijä / Processor 

 

Nimi 

JDoc/JSK Systems OY 
Osoite (Kunta) 

Lempäälä 

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite) 

 
Alihankkijat (tarvittaessa) / 

Suppliers (if necessary) 

Mahdolliset toimittajat/alihankkijat, jotka toimittavat JDoc:iin/JDoc -
palveluja varten, palveluihin liittyvät tai palveluissa itsessään käytössä 
olevat tuotteet, laitteet ja palvelut.  
 
Possible suppliers who provide services / products to/for JDoc that 
enable/constitute JDoc /JDoc related products, equipment and services. 

Rekisteri / Register 

 

Asiakas- ja markkinointirekisteri  
 
Customer and marketing register 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus / Purpose of 

personal data processing  

 
 

Asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde. Henkilötietoja käsitellään 
yhteistyön hallinnoimiseksi ja markkinoinnin, yhteydenpidon ja 
asiakassopimuksen toteuttamiseksi (mm. tarjousten teko ja anto, laskutus, 
maksujen seuranta). 
 
Customer or prospective customer relationship. Personal data is processed 
in order to manage co-operation and for performing marketing, 
communication and customer contract operations and activies (e.g. 
providing quotes and offers, billing, payment follow-up). 

Rekisteröityjen 

henkilötietoryhmät / 

Registered personal data 

groups 

Asiakkaat /Clients 

Pääasialliset tietolähteet / 

Main source of information 

Rekisteröity 
 
Registered  

X      1.1.2021 

 X    



 

 
 

 

Henkilötietojen 

vastaanottajien ryhmät / 

Groups who receive 

personal data  

Tilitoimisto, mahdolliset toimittajat/alihankkijat, jotka toimittavat 
JDoc:iin/JDoc -palveluja varten, palveluihin liittyvät tai palveluissa itsessään 
käytössä olevat laitteet ja palvelut. 
 
Accounting agency, possible suppliers who provide services / products 
to/for JDoc that enable/constitute JDoc /JDoc related products, equipment 
and services. 

Tekniset ja organisatoriset 

turvatoimet / Technical and 

organisational precautions 

for securing information 

Yhteystiedot suojataan teknisin ratkaisuin. Tietoja käsittelevät vain yrityksen 
omat työntekijät tai rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien 
yritysten työntekijät. 
 
Contact information is protected using technical solutions. Data is 
processed only by company employees or employees of companies that 
work at or for the company. 

Tietojen säilytysaika / 

Retention period 

Yhteystiedot poistetaan pyynnöstä 1-3 kk sisällä poistopyynnöstä tai JDoc-
palvelujen käytön lopullisesta sulkemisesta. Virallisten prosessien ja 
vaatimusten, kuten kirjanpidon osalta, noudatetaan virallisia säilytysaikoja.   
 
Retention period shall be 1-3 months after the customer requests that 
their data be removed or after full termination of JDoc service usage is 
complete. In respect to official processes and requirements, such as 
accounting processes, official data retention periods are abided.   

 

Rekisteröidyn oikeudet / 

Rights of data subject  

 

 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus: 
- tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot 
- tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen  
- käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen.  
 
Data subject has the right, in accordance with the GDPR, to:  
- check personal data  
- rectify or erase personal data  
- restrict or object processing of personal data. 

Tietosuojaselosteen 

muuttaminen / Changes to 

the document on personal 

data handling 

JDoc/JSK Systems OY jatkuvasti kehittää liiketoimintaansa ja tarpeen 
mukaan päivittää tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös 
lainsäädännön muuttumiseen.  
 
JDoc/JSK Systems OY continuously develops its business, and updates the 
document on personal data handling as necessary. Changes may also reflect 
legislative changes. 

 


