NOHEEVA
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Noheevan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Noheeva/Eeva Koivula
Y-tunnus: 2099781-3
Osoite: Lammasmäentie 97, 79 600 Joroinen
Puhelin: 050 462 8485

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Eeva Koivula
eeva.koivula@noheeva.com, 050 462 8485

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
• henkilön suostumus
- ottaessaan yhteyttä verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta tai luovuttaessaan henkilötietojaan
muulla kohdassa 6 kuvatulla tavalla käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen
henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti
• rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.
Tietoja ei käytetä profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-henkilön etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot: yritys/organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-tiedot tilatuista palveluista sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on rekisteröidyn kanssa sovittu.
Rekisterinpitäjän harkinnan mukaan tietoja voidaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa luovuttaa
yhteistyökumppaneille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Tietoja luovutetaan vain tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin tavoitetta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti.
Rekisteritietoja käsittelee vain selosteessa nimetty henkilö.
Rekisteritietoja ei säilytetä Internet-palvelimilla. Rekisteri on tallennettu tiedostona salasanalla suojatulle
tietokoneelle, jolle ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle
kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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