Kettukallion Elämystilan tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Kettukallion Elämystila
Y-tunnus: 1810921-5
Postiosoite:
Moisionkatu 14
08100 Lohja
Käyntiosoite:
Joenpellontie 145
08480 Lohja
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Kettukallion Elämystila
Terhi Korpijaakko
kettukallio.korpijaakko@gmail.com
p. 044 9885760

2. Rekisteröidyt
Kettukallion Elämystilan rekisterissä talletetaan palveluja ostaneiden asiakkaiden antamia tietoja ja
potentiaalisia yritysasiakkaita

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuksien ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Sähköinen ja muu viestintä asiakkaalle
• Laskutus
• Analysointi ja tilastointi

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yritystiedot
yrityksen yhteystiedot
•
•
•
•

yhteyshenkilön nimi
käynti-, postitus- ja laskutusosoite
puhelinnumero
sähköposti

Henkilötiedot
•
•
•
•

nimi
osoitetiedot tarvittaessa
puhelinnumero
sähköposti

Asiakastiedot
Tiedot ostetuista tuotteista/ palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
kettukallio.korpijaakko@gmail.com / Terhi Korpijaakko
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi
virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme
käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain
henkilötietojasi.
Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta,
sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen
joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet
valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
•
•
•
•
•

palvelutilanteessa tai ostotapahtuman yhteydessä
asiakassuhteen syntyessä
markkinointitapahtuman yhteydessä
asiakkaalta itseltään verkossa tehtävän yhteydenottolomakkeen kautta
asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kettukallion Elämystilan
ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu
tietosuoja-asetus.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• Google Inc., Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
• Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät Kettukallion Elämystilan yrittäjät.
• Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien
tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka
selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen
tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan
yrityksen ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
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