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 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin LY-tunnus  
 PL 55 Aloha-Tietotalo (014)-459 6604 0776042-4  
 43501 Karstula Virastotie 4 Telefax  
   Karstula (014) 461 012 

YRITYSREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJAYRITYSREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJAYRITYSREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJAYRITYSREKISTERIN REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA    

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§:n mukainen rekisteriseloste, jossa esitetään sekä rekisteriselosteen tiedot että 
rekisteröidylle tai hänen edustajalleen annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä. 
 
REKISTERINPITÄJÄ Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

osoite PL 55, Virastotie 4, 43500 Karstula 
puh. 014 4596 652 
yhteyshenkilö Jenni Päivinen 
puh. 050 381 5917 
 

REKISTERIN NIMI Karstulan yritysluettelo 
 

REKISTERIN 
KÄYTTÖTARKOITUS 

Yritysluettelon tarkoitus on ylläpitää Karstulan kunnassa toimivien yritysten julkista 
yhteystietohakemistoa Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n internet-sivuilla. 
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yritysluetteloon merkitään seuraavat perustiedot: 
• yrityksen nimi 
• yhteyshenkilön nimi 
• yrityksen osoite 
• yrityksen puhelin-, matkapuhelin- ja fax-numerot 
• yrityksen sähköpostiosoite ja kotisivujen osoite 
• yrityksen toimialat 
• yrityksen ilmoittamat lisätiedot esim. tuotteista ja palveluista 
• yrityksen ilmoittamat hakusanat (tuote- ja tuoteryhmätietoja). 
 

SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 
 

Yritysluettelon perusaineisto hankitaan Kaupparekisterin KATKA-palvelusta. Tiedot 
päivitetään kerran vuodessa KATKA-palvelun ja yrityskohtaisten kyselyjen avulla. 
Yritykset voivat milloin tahansa täydentää omia tietojaan internet-sivuilla olevan 
päivityslomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. 
Yhteyshenkilö voi milloin tahansa täydentää tietoja. 
 

TIETOJEN LUOVUTUS 
 

Tiedot ovat katseltavissa Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n internet-sivuilla 
osoitteessa www.karstulanseutu.fi > Yritysluettelo. Rekisterinpitäjä voi koota 
yritysluettelon tietokannasta yritysjoukkoja koskevia poimintoja ja listauksia omaan 
tiedotuskäyttöön. Tietokantatietoja, poimintoja tai listauksia ei luovuteta eikä siirretä 
ulkopuolisille. 
 

REKISTERIN SUOJAUKSEN 
PERIAATTEET 
 

Yritysluettelo toimii ainoastaan sähköisenä tietokantana. Manuaalista aineistoa ei ole. 
Rekisterin tietoja säilytetään ulkopuolisilta suojatussa tietokannassa, jonka tietojen 
muuttaminen vaatii käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöllä 
on pääsy kaikkiin yritysten tietoihin ja niiden ylläpitoon. 
 

TARKASTUSOIKEUS JA 
TARKASTUSOIKEUDEN 
LUOVUTTAMINEN 
 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yritysluetteloon on 
tallennettu. Kaikki yritysluetteloon kirjatut tiedot ovat julkisesti nähtävillä 
rekisterinpitäjän internet-sivuilla sijaitsevassa yhteystietohakemistossa. Lisätietoja 
antaa tarvittaessa rekisterinpitäjän yhteyshenkilö. 
 

TIEDON KORJAAMINEN JA 
TIEDON KORJAAMISEN 
TOTEUTTAMINEN 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä pyydettäessä oikaistava, poistettava 
tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut tieto. Korjauksen voi tehdä osoittamalla asiaa koskevan pyynnön 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 
 

MUUT MAHDOLLISET 
OIKEUDET 
 

Yrityksellä on oikeus kieltää tietojensa julkaiseminen yritysluettelossa. Kiellon voi 
tehdä osoittamalla asiaa koskevan pyynnön rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 
 

 


