TIETOSUOJASELOSTE / REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Kauneushoitola Benjamiina
Kappelikuja 6 B
02200 ESPOO
Y-tunnus: 1390513-2
Puh: 040 564 3850
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
Tarja Lindell
+358405643850
info@benjamiina.fi
2. Rekisteriä koskevat asiat
Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman
nopeasti.
3. Rekisterin nimi
Kauneushoitola Benjamiinan asiakas- ja markkinointirekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja
rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain
mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyviin
tarkoituksiin ja rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen
asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta
luovuttamia henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin
tarkoituksiin:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja
suojaaminen

- laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen
- mainonnan kohdentaminen
- palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
- asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
- palveluihin liittyvien rekisterinpitäjän ja muiden toimeksiantoihin liittyvien
henkilöiden ja tahojen oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen ja turvaaminen,
- rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen
- muut vastaavat käyttötarkoitukset
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia etoja asiakkaista:
- nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- organisaatio ja asema
- organisaation osoitetiedot
- yhteysloki
- asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
- asiakkaalle tarjotut palvelut
- palvelujen käyttämispäivä
- palvelun myyjätiedot
- lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinoin luvat ja -kiellot
- mielenkiinnon kohteet ja muut asiakkaan itse antamat tiedot
- palvelujen muut tapahtumatiedot
- reklamaatiot ja niiden käsittelytiedot
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakkailta, asiakas tietojärjestelmästä, yleisesti
saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.
Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi
mainittuja.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi luovu aa henkilö etoja voimassaolevan lainsäädännön
sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen
toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan
luovuttaa siten esimerkiksi aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille,

kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja toimeksiannon eri
vaiheissa mm. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään
maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle
voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä,
kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.
Viranomaisille etoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämää
käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän
käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja
alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien
tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka
ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa loissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt
ennalta määritellyt henkilöt.
Siltä osin, kuin henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjän lukuun tämän alihankkija,
on rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisillä sopimuksilla huolehdittu asianmukaisten
suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää
tietosuojalainsäädännön vaatimukset.
8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen
vuoksi.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten
tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

