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Rekisterin nimi
Palvelu Makasiini -asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä
käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henkilön etunimi
Henkilön sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Markkinointilupa
Uutiskirjelupa

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Suojattuun rekisteriin pääsee vain:
-

Palvelu Makasiinin henkilökunta
Kirjanpitäjä (Accountor Ylivieska Oy Y-tunnus: 0908464-2)
Kassajärjestelmän toimittaja (Tehden Oy Y-tunnus: 2127138-7)

Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)
Tämän rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakassuhteen keston ajan eli toistaiseksi.
Henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä, tämän jälkeen varmistetaan, ettei poistolla
ole juridista estettä esim. kirjanpitolaki.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.
1)Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä
rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan
rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa
rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
2)Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on
virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
3)Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia
varten
4)Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”).
Henkilötiedot poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun.
-

Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta
Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten

5)Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
-

Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja
vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi

6)Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa.
7)Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

