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1. Henkilötietorekisterin pitäjä                                                  

 

Tikkurila Oyj (myöhemmin Tikkurila) 

Y-tunnus 0197067-4 

Kuninkaalantie 1 

01300 Vantaa 

 

2. Rekisterinpitäjän yhteystieto 

 

Tikkurila Oyj 

Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa 

Sähköposti: tietosuoja@tikkurila.com 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Tikkurilan ProHouse rekisteri. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeutus 

 

Tikkurila käsittelee ProHouse -menetelmän 15 vuoden huoltomaalausvälitakuun piiriin 

rekisteröityjen asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa sekä näiden yhteyshenkilöiden 

henkilötietoja. Käsittelyn tarkoituksena on identifioida ne henkilöt ja tahot, joille Tikkurila antaa 

takuun ProHouse -menetelmällä maalatuista tuotteista. Tietoja käytetään myös myöhempään 

yhteydenpitoon ja mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn.  

 

Tietojen käsittelyn toissijaisena tarkoituksena on lähettää suoramarkkinointimateriaalia niille 

henkilöille, jotka antavat siihen suostumuksensa takuun piiriin rekisteröityessään. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on joko Tikkurilan oikeutettu etu tai henkilön suostumus. 

 

5. Kerätyt henkilötiedot  

 

Tikkurilan keräämät henkilötiedot sisältävät muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin 

tehtyjä muutoksia:  

 

- Perustiedot, mm. etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite sekä yhtiön tiedot, 

jota henkilö edustaa 

- Lisäksi rekisteriin kerätään asiakirjoja ja tietoja, joiden toimittaminen on takuun 

voimassaolon edellytyksenä, kuten työmaapöytäkirjat ja pintamaalin ostokuitit. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Suurin osa tiedoista saadaan henkilöltä itseltään tai yhtiöltä, jota hän edustaa.  

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

 

Tikkurila käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Tikkurilan puolesta 

tässä rekisteriselosteessa mainittuihin toimintoihin liittyen. Tikkurila varmistaa sen, että ulkopuoliset 

palveluntarjoajat huolehtivat lainmukaisesta tietoturvasta. Ulkopuoliset palveluntarjoajilla on oikeus 

käsitellä henkilötietoja vain tarjotakseen sovittuja palveluja Tikkurilalle ja noudattaen Tikkurilan 

kanssa sovittuja ehtoja. 

 

Käsitellessään henkilötietoja Tikkurila käyttää eri maissa sijaitsevia palveluntarjoajia, palvelimia ja 

resursseja. Jossain määrin tietoja siirretään myös Tikkurila-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä.  

Tikkurila siirtää henkilötietoja myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden 

tietosuojalainsäädäntö eroaa EU/ETA -alueen lainsäädännöstä. Näissä tapauksissa Tikkurila 

varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että henkilötiedot suojataan 

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti erityisesti käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten 

viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia, kuten komission tietosuojaa koskevat 

vakiolausekkeita, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien 

noudattamista.  

 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia Tikkurilan ProHouse takuun 

toteuttamiseksi, ilman erityistä syytä enintään 20 vuotta.  

 

9. Tietosuojaperiaatteet  

 

Tikkurila varmistaa kerättyjen tietojen tietosuojan sähköisin ja hallinnollisin suojatoimin.  

 

Vain Tikkurilan oikeuttamilla edustajilla ja palveluntarjoajien oikeuttamilla edustajilla on oikeus 

käsitellä henkilötietoja. Tikkurila on antanut rajalliset oikeudet vain niille henkilöille, joilla on 

työtehtäviin liittyvä tarve käsitellä henkilötietoja. Järjestelmä on suojattu Tikkurilan ICT 

turvapolitiikan mukaisesti.  

 

10. Henkilötietoihin liittyvät oikeudet 

 

Henkilöllä on oikeus saada kopio tiedoista, jotka Tikkurilan ProHouse -rekisterissä on kyseistä 

henkilöstä. Pyyntö on tehtävä sähköpostilla kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.  

 

Henkilöllä on oikeus kieltää Tikkurilaa käsittelemästä henkilötietoja, jos niiden käsittelylle ei ole 

oikeudellista perustetta, oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vaatia korjaamaan 

virheelliset tiedot lähettämällä sitä koskeva pyyntö edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli 

henkilö kieltää henkilötietojensa käsittelyn päättyy myös ProHouse takuu.   

 

Jos henkilö epäilee tietosuojalainsäädännön rikkomusta, eikä asiaa saada selvitettyä Tikkurilan 

kanssa, henkilö voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun. Työntekijällä on myös oikeus tehdä 

valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 



rikotaan EU:n alueella sovellettavaa tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. 

 

11. Rekisteriselosteeseen tehtävät muutokset 

 

Tikkurila voi ajoittain muuttaa tässä rekisteriselosteessa olevia tietoja sekä tapaa käsitellä 

henkilötietoja. 


