
TIETOSUOJASELOSTE 

 

Noudatan toiminnassani Suomen lakia.  

Kuulun sosiaali- ja terveydenhuollon keskusrekisteriin,  

julkiTerhikki/JulkiSuosikki. Oma rekisterinumeroni on 61400700847 

 

Toiminnasta vastaa, Taina Koskimäki 

taina.koskimaki-gmail.com 

Toiminnan käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden 
tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen sekä 
mahdollistaa asiakkaille lähetettävien laskujen toimitus. Asiakkailta tuleva 
tieoja/palaute voidaan käyttää yritykseni toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin 
tarkoituksiin ja henkilökohtaisemmin kohdennetun sisällön tuottamiseen 
verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja 
edellyttämissä rajoissa.  

Yritykselläni on oma asiakasrekisteri, näitä tietoja voidaan käyttää yrityksen omissa 
rekisterissä, esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja 
ulkopuolisille tahoille. 

Asiakasrekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio. 
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, 
verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot 
tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen 
ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Yritykseni asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-
lomakkeilla lähetetyistä viesteistä( sähköinen ajanvarausjärjestelmä -slotin kautta), 
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja 

http://www.sivustojen/


yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista 
lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki), evästeiden kautta tai 
käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia. 

 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Henkilötietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päättymisestä lukien.  

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Yritykseni rekisterin tiedot ovat ainoastaan yritykseni käytössä. Tietoja ei luovuteta 
yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi perintään tai 
laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen 
henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai 
perintätoimet estä tietojen poistamista. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen 
yhteistyökumppanin teknisten toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Omalla 
yritykselläni ei ole tällaisia yhteistyökumppaneita. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Yritykseni rekisterissä olevien tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella. Tietokoneeni päivitetään 
asianmukaisin palomuurein ja suojakeinoin. 

Evästeet 

Mahdollisesti tulen käyttämään sivullani evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, 
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät 
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden ensisijaisena 
tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivullanisekä 
analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. 



Evästeiden avulla kerättyä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja 
markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. 
Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua 
tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä 
saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollani. 

 

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaista tietoa: 

-vierailijan IP-osoite 

-vierailun ajankohta 

-selatut sivut ja sivujen katseluajat 

-vierailijan selain 

 

Sinun oikeutesi 

Sivuillani vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden 
käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat 
eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. 
Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. 

Google Analytics 

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, 

jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin 

suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja 

yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä 

kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics 

Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja 

käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit 

muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa 

https://www.google.com/settings/ads 

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome-

selaimen lisäosalla. 



Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen 

asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. 

Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää 

tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja 

suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten 

ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä 

toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, 

poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti 

allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai 

henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja 

vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan 

viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset 

tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön 

epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa 

mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi 

saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

Rajoittamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos 

rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin 

vastuuhenkilölle. 



Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä 

rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai 

poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on 

rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu 

valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, 

jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 

p. 029 56 66700 

tietosuoja@com.fi 

www.tietosuoja.fi 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely 

suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen 

anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi. 

  

 

  

 

  

http://www.tietosuoja.fi/
https://okapit.fi/kotisivut-yritykselle.html
https://okapit.fi/index.html
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