TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

25.05.2018

Nimi

SKY-kosmetologi Minna Nevala-Hannula , y-tunnus 1713380-3
Osoite

Norokuja 5 L, 02770 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puhelin: (09) 86746380
minna@minnanhoitola.fi
Nimi
2
Minna Nevala-Hannula
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Norokuja 5 L, 02770 Espoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puhelin: (09) 86746380
minna@minnanhoitola.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asiakasrekisteri
Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä
laskuttamiseen.
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle markkinointi- tai
asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa
asiasta kirjallisesti.
Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidystä asiakkaasta tallennetaan nimi, puhelinnumero ja asiakkaan niin halutessa
sähköpostiosoite. Asiakkaan ostamasta palvelusta kirjataan palvelu ja sen hinta, jatkosuositukset ja
myydyt hoitotuotteet. Lisäksi kirjataan toimenpiteen suorittamisen kannalta merkitykselliset
taustatiedot, kuten ihotyyppi ja todettu sairaus.

6
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Yritys ei luovuta asiakastietoja eteenpäin.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan yrittäjällä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietotekninen aineiston säilytys on turvattu sovelluksen salasanoilla, jotka tietää ainoastaan yrittäjä.
Maksupääte iZettle käyttää omaa yhteystietorekisteriään korttimaksulla maksettaessa, jolloin
asiakkaan aiemmin korttipäätteellä jossain muussa maksutapahtumassa käyttämä sähköpostiosoite
näkyy hetkellisesti yrittäjälle. Tämä kuitenkin häviää välittömästi maksutapahtuman päätyttyä
maksupäätteen muistista, joten yrityksellä ei ole pääsyä näihin tietoihin. Maksupäätteeseen liittyvistä
asiakasrekistereistä vastaa iZettle.

10
Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tulee
esittää yrittäjälle kirjallisesti.

11
Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia omien virheellisten yhteystietojensa korjaamista. Pyyntö
Oikeus vaatia korjaamisesta tulee esittää yrittäjälle kirjallisesti.
tiedon
korjaamista

12
Yritys ei käsittele eikä käytä asiakastietoja missään muussa tarkoituksessa kuin yllä on mainittu.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

