TIETOSUOJASELOSTE
1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Ari Vainio Oy
Y-tunnus: 1573059-1
Osoite: Leikluodontie 130, 23310 Taivassalo

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Heidi Vainio
Puhelin: 0400 822 110
Sähköposti: heidivainio@merityo.fi

3. REKISTERIN NIMI
Ari Vainion asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käyttäjän antamia tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen ja personoituun
asiakaspalveluun sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterin tietosisältö määräytyy verkkosivuilla olevien lomakkeiden keräämistä tiedoista.
Oikeusperusteena käytetään kaikkien rekisterissä olevien tietojen keräämisessä henkilön
omaa suostumusta. Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
 Nimi
 Osoite
 Puhelinnumero
 Sähköposti

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän verkkosivujen lomakkeen kautta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen
käsittelijät. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksen muodostavat
viranomaistahot lakisääteisissä tapauksissa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLE
Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ovat rekisterinpitäjän käyttämän
ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjän käyttämä

palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että tiedot sijaitsevat EU:n tai Euroopan talousalueen
sisällä.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista.
Tarpeettomat tiedot hävitetään.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän käyttämän verkkosivujen palvelimen palveluntarjoaja vastaa palvelimen
asianmukaisesta suojauksesta. Tiedot siirretään suojatun SSL-yhteyden välityksellä ja
rekisteri edellyttää tunnistautumista.

11. REKISTERÖIDYN TIETOJEN KORJAUS-, TARKASTUS- JA KIELTOOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin.
Tarkastusoikeutta voi käyttää maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on myös
oikeus pyytää tietojensa korjausta ja hävittämistä.
Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin
yhteyshenkilölle ja henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisella ja voimassa olevalla virallisella
henkilöllisyystodistuksella.

12. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Rekisterinpitäjän verkkosivut käyttävät evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi.
Evästeet keräävät tietoa esimerkiksi verkkosivulla vierailevien kävijöiden liikkumisesta ja
käyttäytymisestä. Jotkut evästeet saattavat olla pakollisia rekisterinpitäjän verkkosivujen
toimivuuden kannalta. Rekisterinpitäjän verkkosivuilla on käytössä kolmannen osapuolen
evästeitä.

13. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT JA REKISTERIT
Google
Rekisterinpitäjän verkkosivuilla on Google LLC:n palvelu Google Analytics, joka kerää
analytiikkatietoja ja jonka mainontaominaisuudet ovat käytössämme (esimerkiksi
uudelleenmarkkinointi). Verkkosivuilla on käytössä Googlen reCAPTCHA, jonka avulla on
tarkoitus estää robottiohjelmien lähettämien tietojen tallentuminen rekisteriin. Googlen
tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa:
https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

