TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Rallitassu Y-26417226
Osoite

Kauppanummentie 8, 01900 Nurmijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-5395911
Nimi
2
Kasper
Yhteyshenki- Piia
Osoite
lö rekisteriä Askarintie 84, 01900 Nurmijärvi
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050-5395911

3
Yrityksen Rallitassu asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri.
Henkilötieto- Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot
-nimi
-sähköpostiosoite
-puhelin
-postiosoite (nettiostokset, laskutus)

6
Henkilötiedot saadaan asiakkaan ilmoittautuessa kurssille. Tietoja säilytetään kurssin/
Säännönmu- asiakassuhteen ajan yhteydenpitoa varten.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterreihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU: ulkopuolelle.
Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten ettei
asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan ja palvelimet ovat suojattu.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on
sovittu asiakkaan kanssa.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet- palvelimilla niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon
oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms tarkoitukseen sekä
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

11
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää osoitteeseen:
Oikeus vaatia Kauppanummentie 8, 01900 Nurmijärvi
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

