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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Seikkailu Oy
Osoite

Suomalaistentie 7, 02270 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

P: 010 430 0800, Email: seikkailu@seikkailu.fi
Nimi
2
Heinaro
Yhteyshenki- Timo
Osoite
lö rekisteriä ks. yllä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
ks. yllä

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja
säilytysaika

Seikkailu Oy:n markkinointi- ja asiakastietorekisteri

Seikkailu Oy käsittelee asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietoja
asiakassuhteiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä yrityksen kehittämiseksi. Henkilötietoja
voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen
perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen,
analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja
muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet.
Tietoja säilytetään rekisterissä viisi (5) vuotta tai, mikäli pidempi, asiakassuhteen jatkumisen ajan.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjään liittyviä tietoja:

6
Evästeiden
käyttö

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet
sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Organisaatio
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Asema edustamassaan organisaatiossa
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi ilmoittautumistietoja Seikkailu
Oy:n järjestämiin tapahtumiin

Seikkailu Oy saattaa käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja
helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista.

7
Rekisterin tiedot saadaan henkilöiltä itseltään esimerkiksi tapahtumailmoittautumisten yhteydessä,
Säännönmu- henkilön itse aloittamien yhteydenottojen kautta, yleisistä tietorekistereistä (YTJ) ja julkisilta
kaiset tieto- nettisivuilta.
lähteet

8
Tietoja ei luovuteta Seikkailu Oy:n ulkopuolelle ilman erityistä suostumusta
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

9
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n
ja ETA:n ulkopuolella tietojen tietoteknisessä säilyttämis- ja prosessointitarpeessa, esimerkiksi
käytettäessä pilvipohjaisia sovelluspalveluita. Henkilötietoja käytetään tällöin ainoastaan Seikkailu
Oy:n omaan tarpeeseen, joka on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriä säilytetään ja ylläpidetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Manuaalista aineistoa ei
luoda. Henkilötietolistoja ei esimerkiksi tulosteta säilytettäväksi paperilla. Jos esimerkiksi jonkun
tapahtuman ilmoittautumislista on tulostettava, se hävitetään käytön jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikki Seikkailu Oy:n käytössä olevat päätelaitteet on suojattu asiallisesti salasanoin. Seikkailu Oy:n
asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen
luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin
toimenpitein.

11
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus käyttää tarkastusoikeuttaan pyytämällä
tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla taikka henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena seuraavaan osoitteeseen: Seikkailu Oy, Suomalaistentie
7, 02270 Helsinki
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden
Oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rekisterinpitäjälle yllä
tiedon
kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen.
korjaamista
Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä lukuun ottamatta esimerkiksi
sopimuksiin liittyviä tietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää.

13
Seikkailu Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ja tietojenluovutuskäytäntöään EU:n tietosuojaMuut henkilö- asetuksen sallimissa rajoissa.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

