Tietosuojaseloste
1. REKISTERINPITÄJÄ
Terveyskyläsäätiö
Pajalantie 24, 69600 Kaustinen
2. YHDYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Sanna Korpela
Pajalantie 24, 69600 Kaustinen
puh. (06) 865 0203
3. REKISTERIN NIMI
Terveyskyläsäätiön asiakasrekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSIOTTELYN TARKOITUS
Rekisteritietoja voidaan käyttää terveyskyläsäätiön ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja asiakkaalle
tarjottujen palveluiden tuottamiseen, hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä
palveluita koskevaan rekisterinpitäjän suorittamaan markkinointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§)
velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen
mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.
Asiakkaalla on oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Oikeushenkilöt, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä
Asiakkaan perustiedot, kuten etu-, sukunimi, y-tunnus ja yhteystiedot
Asiakasnumero ja/tai muu vastaava tunnus
Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria
Laskutustiedot
Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
Muita yrityksen/asiakkaan toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään tai kotisivujen tietolomakkeella henkilön itse syöttäminä.
Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn erillisellä suostumuksella rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.
Ilman suostumusta tietoja luovutetaan vain viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään
huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon
oikeutetuille.
Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden
työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää
henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään..
10. REKISTERÖIDYT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy
tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Terveyskyläsäätiö
Pajalantie 24, 69600 Kaustinen
Puh. + 358 6 8650200
tai sähköpostilla terveyskyla@kansanlaakintakeskus.com
11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITYVÄT OIKEUDET
Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin eikä
markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.

