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Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

20.5.2018

Nimi

Puutarhaliitto ry
Osoite

Viljatie 4 C
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

09-584 166
Nimi

2
Yhteyshenki- Katarina Lassheikki
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi
3
Rekisterin
nimi

Puutarhaliiton IP-asiakkaat

4
Puutarhaliitto ry toimii IP-sertifiointijärjestelmän omistajan, Sigill Kvalitetssystem AB,
Henkilötietojen käsittelyn edustajana Suomessa. Tehtävään kuuluu IP-sertifioinnin hallinnointityöt (ml.
tarkoitus
asiakasrekisterinpito, vuosimaksujen laskutus), sekä sertifiointiin liittyvä viestintä ja

neuvonta. Puutarhaliiton rooli on kuvattu IP sertifiointihakemuksen liittymislomakkeessa,
jonka asiakas on allekirjoittanut liittyessään sertifiointijärjestelmään.
Puutarhaliiton IP-asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot käytetään laskutuksessa, ja
muissa järjestelmän hallintotehtävissä, sekä asiakaspalvelussa (ml. viestintä ja neuvonta).

5
Rekisterin
tietosisältö

IP-asiakasrekisterin tiedot sisältävät yrityksen nimen, yhteyshenkilön nimen, kieli,
yrityksen y-tunnus, GC numero, sertifiointistatus, laskutustiedot, sertifioinnin piirissä olevat
tuotantokasvit ja viljelyalat, kokoluokka, yrityksen osoitteen, puhelinnumeron, sekä
sähköpostisosoitteen. Lisäksi sälilytetään sähköiset ja manuaaliset kopiot
liittymissopimuksesta, käyttöönottosertifikaatista sekä annetuista sertifiointia koskevista
päätöksistä.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot päivittyvät jatkuvasti sertifiointilaitos SMAK Certifiering AB:lta saaduilla
sertifiointia koskevilla tiedoilla.
Kaikki sertifiointia koskevat muutokset (kuten yrityksen nimenmuutokset,
tuotantosuuntamuutokset, sukupolvenvaihdokset, irtisanomiset, suoritetut takaisinvedot
jne) tulee aina ilmoittaa kirjallisesti suoraan sertifiointilaitokselle, osoitteella
certifiering@smak.se.
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7
IP-asiakasrekisteri toimitetaan säännöllisesti IP-sertifioinnin omistajalle Sigill
Tietojen
säännönmu- Kvalitetssystem AB:lle.
kaiset luovu- Seuraavat sertifioinnin kannalta oleelliset tiedot toimitetaan aina tarvittaessa
tukset

sertifiointilaitokselle SMAK Certifiering AB: yrityksen nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot,
yrityksen Y-tunnus, GC numero, sekä tietoja vuosimaksujen suorittamisesta.
Puutarhaliiton kotisivuilla ilmoitetaan yrityksen IP-sertifiointistatus seuraavilla tiedoilla:
Yrityksen nimi, paikkakunta, Y-tunnuksen 6 ensimmäistä numeroa, GC numero,
sertifioinnin piirissä oleva tuotantosuunta, sekä sertifioinnin voimassaolo tai sen
päättyminen.

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa arkistoidaan lukitussa tilassa Puutarhaliitossa. Käytöstä poistettu
aineisto hävitetään tietosuoja-astiassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen IP-asiakasrekisteri, liittymissopimukset, sertifikaatit ja päätökset, säilytetään
laatupäällikön tietokoneella, joka on salasanalla suojattu ja säilytetään valvotusti tai
lukitussa tilassa. Aineistosta laditaan määräajaoin varmennuskopio, joka säilytetään
USB-muistilla lukitussa tilassa Puutarhaliitossa.
Kun asianomainen haluaa nähdä yritystään koskevat tiedot, ne voidaan tulostaa hänelle.
Jos asianomainen haluaa tietonsa poistettavaksi tulee hänen jättää kirjallinen
irtisanomisilmoitus sertifiointilaitokselle. Sertifioinnin päättymisestä yrityksen
sertifiointistatus julkistetaan kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen yrityksen tiedot
poistetaan Puutarhaliiton IP asiakasrekisteristä ja manuaalisesta arkistosta.
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