Tietosuojaseloste, Tmi AnnaMiini
Kiitos luottamuksestasi henkildtietojesi osalta - tiediimme, ettii verkko on villi ja arvostamme
valintaasi luottaa meihin. Teemme kaikkemme, ette voit tuntea tietojesi olevan turvassa ja siksi
haluamme kertoa tietosuojak?iyiinndistiimme.
Henkildtietolaki (52311999) 10 $ ja 24

Laatimisplivii

l.

2.
3.

$

1.3.2018

Rekisterin pitijii
T:mi AnnaMiini / Anna Kokko
nrrw.annamiini.com
Santasillankatu 23, 05820 Hyvinkii5
Y 2581095-8
Yhteyshenkilti rekisteriii koskevissa asioissa
Anna Kokko
namllnt
anna.kokko
Rekisterin nimi
T:mi AnnaMiini asiakasrekisteri, laskutusta varten
(Tietosuojasuunnitelma on kirjattu 20.5.2018 ja siihen tehdiiiin muutoksia
lainsiiiidtinntin mukaan. Tarkista ajantasainen seloste anna.kokko@annamiini.com)

4.

Henkiltitietojen kiisittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liiftyviin viestinniin ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittiiminen ja seuranta.
5. Rekisterin sisiiltiimit tiedot
Rekistertiidyst?i tallennetaan seuraavia tietoja:
Nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, siihkdposti-osoite, IP.
6. Tietoliihteet

Rekisterin tietosisiiltd keriitliin rekisterdidyilti itselt:ien teman sivuston lomakkeiden kautta tai
siihkripostitse.
7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuta eteenpiiin, paitsi viranomaistoimien tai perintiitoimien niin edellyttiiessii.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Hen kiltitietojen siilytysaika
Asiakkuustiedot tuhotaan viimeist2i?in l2kk ostotapahtuman jiilkeen. Kirjanpitoaineistoja varten
tietoj a siii l6t?iiin kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.
10. Rekisterin suojaus
Tiedot kerltiiiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin
suojattuja. Tietokannatja niiden varmuuskopiot sijaitsevat Zervantin palvelimilla, Emcen
palvelimilla, lukituissa tiloissaja tietoihin pZiiiseviit kiisiksi vain tiety ennalta nimeg/t henkil6t.

11. Tarkastusoikeus

Hetil- 29$:n mukaan rekister6idyllii on oikeus tarkastaa rekisterissii olevat tietonsa. Pyynt6 tehdlln
teman sivuston siihkdpostin kautta anna.kokko@annamiini.com Pyynndn kiisittelee kohdassa 2.
mainittu taho.
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30$:n mukaan rekister6idyll?i on oikeus vaatia rekisterissii olevan itseii?in koskevan
virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. P1ynt6 tehdlln tiimiin sivuston siihktipostin
anna.kokko@annamiini.com kautta. Pyynndn kAsittelee kohdassa 2. mainittu taho.
13. Muut henkiltitietojen kiisittellyn liitgviit oikeudet
Hetil- 30$:n mukaan rekisterdidyllii on oikeus kieltliii rekisterinpiujee kesittelemeste henu itseean
koskevia tietoja suoramainontaa, etiimyyntiii ja muuta suoramarkkinointia sek[ markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Pyyntd tehdiiiin tiimiin sivuston siihkdpostin
anna.kokko@annamiini.com kautta. Pyynndn kesittelee kohdassa 2. mainittu taho.

TIETOSUOIASUUNNITELMA
Yritys:

T:mi AnnaMiini

Y-tunnus:

2581095-8

Siihkopostiosoite: anna.kokko@annamiini.com

Osoite:

Santasillankatu 23, 05820 HWINKAA

Tietosuoiastt uastaaua
Nimi:

Kokko Anna

S6hkopostiosoite: anna.kokko@annamiini.com

Puhelinnumero:

Osoite:

+358442309596

Santasillankatu 23, 05820 HYVINKAA

Suunnitelman laatimispeive: 20.5.2018

Kokko Anna , Hyvinkiiiillii 20.5.2018

P;euyr;ttgjda Aelppo
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