REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterija tietosuojaseloste.
Laadittu 24.5.2018, päivitetty 12.8.2019
1. Rekisterinpitäjä
Viestintä ja koulutus Kati Vastamäki
Y-tunnus: 2130687-7
Osoite: Pikku-Sammatintie 20, 34110 Lakiala
Kotipaikka: Ylöjärvi
Puhelin: 0400 164 132
Sähköposti: kati (at) kativastamaki.fi
Rekisteriasioista vastaava: Kati Vastamäki
2. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri, Viestintä ja koulutus Kati Vastamäki
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteen
ylläpito; palvelujen markkinointi; palvelujen toteuttaminen; uutiskirjeiden lähettäminen;
toiminnan ja verkkosivuston kehittäminen; tietojen tilastointi ja analysointi.
4. Rekisteröitävät tiedot
Rekisteriin saatetaan merkitä seuraavat tiedot:
Nimi, yritys, y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö, osoite, sosiaalisen
median osoitteet sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja kerätään
myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.
6. Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Viestintä ja koulutus Kati Vastamäki
Pikku-Sammatintie 20
34110 Lakiala

p. 0400 164 132
kati@kativastamaki.fi

Kotipaikka: Ylöjärvi
Y-tunnus: 2130687-7

7. Tietojen suojaus
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee vain rekisteriasioista vastaava henkilö. Rekisteriin
sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
8. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta
oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.
9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään yhteyshenkilölle sähköpostilla. Yhden (1)
tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Myös korjausvaatimus tehdään yhteyshenkilölle sähköpostilla. Viestissä yksilöidään
korjattava virhe ja ilmoitetaan oikeat tiedot.
10. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja.
11. Evästeet
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteen selaimeen. Niiden avulla
mm. parannetaan sivuston toimivuutta ja kerätään käyttäjästä tietoja, joita voidaan
hyödyntää asiakassuhteen ylläpitämiseen tai markkinoinnin kohdentamiseen. Käyttämällä
rekisterinpitäjän sivustoa annat suostumuksen evästeiden käyttöön.
Muut verkkosivustot, joille rekisteröity siirtyy rekisterinpitäjän sivustolta, keräävät ja
hyödyntävät evästeitä omien tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä
jokaisen sivuston evästeet.
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön
niin vaatiessa muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille.
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