Lue tayttoohjeet ennen selosteen tayttamista.
Kayta tarvittaessa liitetta.

1
Rekisterin
pitaja

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilotietolaki 523/1999) 10 ja 24§
Laatimispawa

22.5.2018

Nimi (y4unnus)

Tmi Hanne Aaltola (2819267-3)
Osoie

Tinankuja 4 D 20, 02430 Masala
Muut yhteystedot (esm. puhelinvirka-akana, sahkopostiosole)

040 739 1216, info@aaretti.fi
2

Nimi

Yhteyshenki- Hanne Aaltola

lo rekisteria Osoie
koskevissa Tinankuja 4 D 20, 02430 Masala
asioissa
Muut yhteystadot (esm. puhelinvirka-akana, sahkopostiosole)

3
Rekisterin
nimi

040 739 1216, info@aaretti.fi

Aaretti.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

tenkilotietojen kasittelyn toimitusta varten.
tarkoitus

Henkilotietoja kaytetaan aaretti.fi -verkkokaupan asiakkaiden tilauksien kasittelya ja

5
Rekisterin
tietosisalto

6
Saannon
mukaiset
tietolahteet

Kerattavia tietoja ovat:
- etunimi
- sukunimi
- postiosoite
- sahkopostiosoite
- puhelinnumero
- tilaus- ja laskutustiedot

Asiakasrekisteriin kerataan tietoja verkkokaupan kautta tehdyista ostoksista.

TIETOSUOJASELOSTE
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6
Saannon
mukaiset
tietolahteet
(jatkoa)

7

Asiakastietoja ei luovuteta eteenpain yrityksen ulkopuolisille tahoille kolmansille

Tietojen
saannonmu- osapuolille Suomen, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
kaiset luovutukset

Tietojen siir- Asiakastietoja ei luovuteta eteenpain yrityksen ulkopuolisille tahoille kolmansille
to EU:n tai
osapuolille Suomen, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aheisto

Ei manuaalista aineistoa.

B A TK: la kasiteltaviit t edot

Tietoihin on kayttooikeus vain Tmi Hanne Aaltolan palveluksessa olevilla henkiloilla, jotka
tarvitsevat tietoja tehtavissaan. Heilla on kaytossaan kayttajatunnukset ja salasanat
verkkopalveluun (Kotisivukone), jossa yllapidetaan aaretti.fi -verkkokauppaa ja jossa tiedot
sijaitsevat. Asiakastiedot sijaitsevat palveluntarjoajan (Kotisivukone) suljetuissa
konesaleissa. Hairiotilanteiden varalta tiedot varmistetaan saannonmukaisesti kopioimalla.
Jarjestelma on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.
10
Tarkastus
oikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa tiedot, joita sinusta kasittelemme.

11
Oikeus vaa
tia tiedon
korjaamista

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista. Mikali havaitset tiedoissasi virheellisyyksia
tai puutteita, voit pyytaa meita korjaamaan tai taydentamaan tiedot oikeiksi.

12
Muut henki
lotietojen
kasittelyyn
liittyvat
oikeudet

Sinulla on oikeus pyytaa meita poistamaan tietojasi, mikali koet antaneesi meille tietoja,
jotka eivat ole olennaisia asiakkuutesi kannalta. Sinulla on oikeus koska tahansa
vastustaa henkilotietojesi kasittelya, mikali koet, etta meilla ei ole oikeutta kasitella
henkilotietojasi. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltaa meita kayttamasta tietojasi
suoramarkkinointiin. Sinulla on oikeus tehda valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, etta
rikomme henkilotietojasi kasitellessamme voimassa olevaa tietosuojalainsaadantoa.
o
Tulosta

