
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Laatimispäivä
30.3.2019

1
Rekisterin-
pitäjä

Nimi
Luistintohtori

Osoite
Viertolantie 12, 20320 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
045 139 4325, mikko@luistintohtori.f

2
Yhteyshenkilö re-
kisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Mikko Kemppainen
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
045 139 4325, mikko@luistintohtori.f

3
Rekisterin nimi

Luistintohtorin asiakasrekisteri

4
Henkilötietojen kä-
sittelyn
tarkoitus

1. Asiakaspalvelu
2. Laskutus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat henkilötiedot:
- Asiakas- ja viitenumero, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, uutiskirje (kyllä/ei)
- Luistimen tiedot: merkki, malli, muovi, muovin koko
- Terän tiedot: merkki, malli ja koko
- Teroitustiedot: profili ja sen parametrit, uran säde (ROH)

6
Säännönmu-
kaiset tieto-
lähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen suullisesti, pu-
helimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla. 

7
Tietojen
vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Henkilötietojen 
säilytysaika

Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity pyytää niiden pois-
tamista tai tiedot ovat selvästi vanhentuneet.

10 
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei ole säädetty salassapidettäviksi. 
A Manuaalinen aineisto
Lukitussa paikassa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan
asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitaalista rekisteriä esimerkiksi suojataan ajan
tasalla olevalla tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopioita. ATK-laitteita säilytetään luki-
tussa tilassa. Rekisteriä käsittelee vain rekisterin yhteyshenkilö.

11
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista häntä koskevat tiedot. Tarkastus- ja/tai oikaisupyyntö 
tehdään toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

12 Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä 
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Oikeus tietojen 
poistamiseen

edellyttäen, että
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muu-

toin käsiteltiin;
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta lail-

lista perustetta;
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisää-

teisen velvoitteen noudattamiseksi.

13
Oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksis-
ta voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan 

niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity 

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruuttaa 
suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikutta-
matta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

15
Oikeus siirtää tie-
dot järjestelmästä 
toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitä-
jälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

16
Oikeus tehdä vali-
tus valvontaviran-
omaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä kos-
kevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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