Kodalla.com

1. REKISTERINPITÄJÄ
Anne Kaakkuriniemi
044 333 6954
anne.kaakkuriniemi@gmail.com

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
Anne Kaakkuriniemi
044 333 6954
anne.kaakkuriniemi@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI
Kodalla.com henkilörekisteri.

4. REKISTERIN JULKISUUS
Rekisteri ei ole julkinen.

5. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön tietoinen suostumus
(yhteydenottolomakkeen täyttäminen). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisteröidyn henkilön
asiakassuhteen hoito. Täyttäessään Kodalla.com-verkkosivustolla olevan lomakkeen (yhteydenottolomake)
käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä
rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Yhteydenottolomakkeen täytettäessä henkilön tulee antaa nimi,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on yhteydenpito yhteydenottolomakkeen täyttäneen henkilön
kanssa. Mikäli rekisteriä hyödynnettäisiin markkinointiviestintään sähköpostitse, kysytään tästä erikseen
suostumus yhteydenottolomakkeen täyttäneeltä henkilöltä.
Mikäli sähköpostimarkkinointia toteutetaan, käytössä on erillinen sähköpostijärjestelmä ja tässä tapauksessa
sähköpostirekisteri sijaitsisi ulkoisella palvelimella. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.

6. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?
Yhteydenottolomakkeen yhteydessä kerätään seuraavia henkilötietoja:
nimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
IP-osoite

•
•
•
•

Mikäli tehdään markkinointiviestintää sähköpostitse, kerätään henkilöltä nimi, sähköpostiosoite ja IP-osoite.
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7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja ne muodostuvat Kodalla.com -verkkosivulla olevien
lomakkeiden kautta, jonka lomakkeen täyttäjä itse täyttää. Tietoja kerätään myös Google Analytics –
analytiikkatyökalun avulla.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN
SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli
sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisen sähköpostijärjestelmän kautta, rekisterin ylläpitäjä käyttää
toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien
palvelimilla myös EU:n ulkopuolella, esimerkiksi jos käytetään järjestelmää MailChimp (USA), palvelimet
sijaitsevat Yhdysvalloissa. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/
kirjautumistietoja tarvita.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain rekisterin ylläpitäjän toimesta. Rekisterin ylläpitäjän lisäksi myös verkkopalvelun
ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin.

10. REKISTERÖIDYN HENKILÖN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua
sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterin ylläpitäjää
poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli lukija tilaa mahdollisen uutiskirje, tilauksen voi lopettaa aina
uutiskirjeen yhteydessä olevan toiminnon kautta.
Rekisteröidyllä on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi
väärin. Rekisteröity voi myös pyytää rekisterin ylläpitäjältä kopiot henkilötiedoista, joita ylläpitäjä on
kerännyt. Kopio henkilötiedoista toimitetaan kirjattuna kirjeenä allekirjoitettua, kirjallista pyyntöä vastaan.
Tilaajan henkilöllisyys varmistetaan prosessin aikana. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
vuodessa toteutettuna. Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto
henkilötietorekisterissä.

11. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA
Rekisterin ylläpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun niiden säilyttämiseen ei enää ole
liiketoiminnallista tai juridista perustetta. Tiedot poistetaan myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen
vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot.
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12. TIETOTURVA
Sivustolla käytetään suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja
käyttäjätunnusten takana.

13. EVÄSTEET
Sivustolla on evästeitä, jotka keräävät tietoa sivuston käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat
olla muun muassa sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.
Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse
antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön poistamalla
niiden käytön oman selaimen asetuksien kautta, jolloin käyntiä verkkosivustolla ei voi seurata tai esimerkiksi
tyhjentämällä selaimen evästetiedot. Sivustolta kerätään tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden
tietojen avulla verkkosivustoa pyritään parantamaan, jotta verkkosivuston vierailijoille tarjotaan
mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta. Aiheeseen liittyen käytössä sivustolla on Google Analytics.

14. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA
Oikeus tietosuojaselosteen muokkaukseen pidätetään, joten käy aika ajoin tarkistamassa, onko selosteeseen
tehty muutoksia. Mikäli muutoksia tehdään, ne astuvat voimaan välittömästi. Mikäli selosteeseen tehdään
merkittäviä muutoksia, niistä ilmoitetaan rekisteröidyille henkilöille. Tätä tietosuojalauseketta on
muokattu viimeksi 2.7.2018.

