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Tietosuojaseloste on yhdistetty Rekisteriseloste ja Informointiasiakirja (Henkilötietolaki 523/99 #10 ja 24) 

1. Rekisterinpitäjä Recser Oy 
Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa 
puh: 010 2491717 
E-mail: info(a)recser.fi 

2. Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö Recser Oy: Toimitusjohtaja 
 
Helena Castrén 
Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa 
puh: 010 2491704 
sähköposti: helena.castren(at)recser.fi / info(at)recser.fi 

3. Rekisterin nimi Recser Oy Tuottajarekisteri. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / oikeusperuste 
/ rekisterin käyttötarkoitus 

Recser Oy Tuottajarekisterissä on Recser Oy:n kautta 
paristojen ja akkujen tuottajavastuuta Suomessa 
hoitavat Tuottajat. 
 
Recser Oy huolehtii hyväksyttynä kannettavien 
paristojen ja akkujen tuottajayhteisönä sen kanssa 
sopimuksen tehneiden tuottajien puolesta direktiivin 
2006/66/EY nojalla annetun Suomen lainsäädännön 
mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.   
Jokainen tuottaja rekisteröidään lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.  
 
Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain 
tuottajavastuuvelvoitteiden kohdentamisen ja 
viranomaisvalvonnan toteuttamisen kannalta 
välttämättömällä tavalla. 
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5.  Rekisterin tietosisältö Tuottaja /  
    Kotipaikka /  
    Y-tunnus /  
    Sopimukseen liitetyt tytäryhtiöt /  
    Aputoiminimet /  
    Tuottajavastuun alkamispvm / 
    Tuottajavastuun alaiset tuotemerkit  
    Käyntiosoite /  
    Postinumero ja -toimipaikka /  
    Maa (jos muu kuin Suomi) /  
    Puhelin /  
    Kotisivut 
    Verkkolaskuosoite ja -operaattori /  
    Sähköpostilaskutus, osoite /  
    Lasku kotiosoitteeseen /  
    Laskuviite /  
    Pankkiyhteys /  
 Laskutuksen yhteyshenkilön sähköposti /  
 Raportoinnin yhteyshenkilö:  
         Nimi /  
         Sähköposti /  
         Puhelin 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot annetaan tuottajavastuun siirtosopimuksessa ja 
niitä päivitetään tuottajien omien ilmoitusten 
perusteella. 
 

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

Henkilötietoja ei ilman rekisteröidyn käyttäjän 
suostumusta luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta 
tarvittaessa ulkopuolisia palveluntuottajia, jotka 
vastaavat palveluportaalin teknisestä toteuttamisesta 
tai portaaleiden kautta tilattujen palvelujen 
tuottamisesta.  
Seuraavia rekisterissä olevia tietoja luovutetaan 
kuukausittain Tuottajavastuuta valvovalle 
viranomaiselle:  
    Tuottaja /  
    y-tunnus /  
    Osoite /  
    Postinumero /  
    Toimipaikka /  
    Maa /  
    Sopimuksen päivämäärä 
Seuraavat tiedot julkaistaan luettelona kotisivulla, 
paristokierratys.fi -sivulla:  
    Tuottaja /  
    y-tunnus 
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8. Rekisterinsuojauksen periaatteet Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien kanssa on 
tehty sopimus asiakasrekisterin tietosuojasta. 
Järjestelmätoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen 
liittyvien tietojen säilytyksen hyvän 
tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat 
ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. 
Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä 
työntekijöitä. 
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat 
oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta 
on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokainen käyttäjä 
tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla 
tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden 
myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy 
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten 
käyttöoikeus on myönnetty. Vaitiolo- ja 
salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä 
sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä. 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu 
loogisesti ja fyysisesti. Tiedot on suojattu sähköisen 
viestinnän tietosuojalain sekä Viestintäviraston 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset 
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia 
tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän 
tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin 
säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin 
tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.  
  
Rekisteröity, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat 
tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on 
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Recser Oy:n 
rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. Rekisteröity   
saa ilman aiheetonta viivytystä tutustua rekisteröityä 
koskeviin tietoihin tai saa tiedot pyydettäessä 
kirjallisesti.  
 
Tiedot säilytetään sopimussuhteen hoitamiselle 
tarpeellisen ajan. 
 
Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa, ks. yhteystiedot yllä 
kohdassa 2. 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen 
toteuttaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää ilman 
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjä myös estää 
tällaisen tiedon leviäminen.  
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta 
tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta 
kirjallinen todistus, ja mainittava ne syyt, joiden vuoksi 
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vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa 
asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  
  
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta 
sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta 
rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. 
Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.  
Korjauspyynnöt tulee osoittaa, ks. yhteystiedot edellä 
kohdassa 2 

 

 


