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Tietosuojaseloste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Hyvinvointipalvelu Poloku
Y-tunnus: 2880905-5
osoite: Oikotie 18 as 2 , 91700 Vaala
p. 040 4673361
sähköposti: info@hyvinvointipalvelupoloku.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava
Kirsi Puuronen
sähköposti: kirsi@hyvinvointipalvelupoloku.fi

Henkilörekisterin nimi
asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
Lakiin ja asetukseen perustuvat
Kansalaisuus (asetus EU 692/2011), ostotiedot tai niiden osat kirjanpitoa varten (laki 1336/1997)
Rekisteröidyn suojaamiseksi
Maksukorttitiedot ja niihin liittyvät osto- ja maksutapahtumat kortin myöntäneen tahon ohjeistusten
mukaisesti
Sopimusperusteisesti
Varauksiin liittyvät asiakastiedot kuten nimi- ja yhteystiedot
kielikoodit, tieto kanssamatkustajista tai tilaisuuteen osallistujista
laskutus- tai muut maksu- tai maksutapatiedot
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hinnoitteluperuste, kuten tieto yritysasiakkuudesta tai muu tieto hintaan vaikuttavista tekijöistä.
Ostotiedot ja tiedot varatuista tai käytetyistä palveluista sekä muut tiedot halutuista palveluista.
sähköpostikirjeenvaihto
Rekisteröidyn suostumuksella voidaan lisäksi kerätä muita tietoja palvelun toteuttamiseksi. Tällaisia
tietoja voivat olla esimerkiksi tieto ruokavaliosta tai esteettömyydestä
-Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja
ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Rekisterissä käsitellään meille majoittuneiden matkustajien
tiedot.
Matkustajarekisteissä käsitellään laissa mainitut matkustajatiedot:
1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä
kansalaisuus;
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset
henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
3) matkustajan osoite;
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa
Ryhmämatkalle osallistuvista tehdään ryhmämatkailmoitus, jossa on vastaavat tiedot.
Asiakasrekisteri
Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi,
puhelinnumero, sähköposti.
Muu asiakastieto: alennukset,, laskutus, reklamaatiot, erityistoiveet ja huomioinnit joiden avulla
asiakasta voidaan palvelle parhaalla mahdollisella tavalla
-.
Asiakasrekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi,
mukaan lukien laskutus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
Majoitus- jatilavarausten käsittely, palvelun tuottaminen
Asiakkaan tunnistaminen
Asiakassuhteen hoito, asiakkaan huomioiminen
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Varauksiin liittyvä asiakasviestintä, asiakkaan kontaktointi
Markkinointiviestintä
Häiriötilanteiden selvittäminen ja niistä tiedottaminen
Asiakaspalvelun kehittäminen, palvelun kehittämiseen liittyvät tutkimukset
Osapuolten oikeuksien turvaaminen ja palvelun oikeellisuuden varmistaminen

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:
- Rekisteröidyltä itseltään
Kerättävät tiedot saadaan suoraan asiakkaalta tai asiakkaan varauksen tuottaneesta järjestelmästä.
Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi perinteisten matkatoimistojen käyttämät järjestelmät
tai nettivarauksia välittävien toimijoiden järjestelmät.
Ryhmävarausten yhteydessä tiedot saadaan varausta henkilön puolesta hoitavalta taholta.
Vaillinaisia tietoja täydennetään asiakkaan ilmoituksen perusteella hotellien keräämästä
lakisääteisestä majoitusrekisteristä (laki 308/2006)
Henkilötietoja voidaan päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoitepäivitys ja muuta
vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.anskalaisin viivoin tähän

Käsiteltävät henkilötiedot
Sukunimi, etunimet, yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Osoitetiedot kuten
kotiosoite ja mahdollinen muu osoite kuten työpaikan osoite asiakkaan ilmoituksen mukaisesti.
Kielikoodi, tittelistä mahdollisesti pääteltävissä oleva sukupuoli, kansalaisuus, mukana yöpyvät
henkilöt
Hintaperuste kuten yritystieto tai muu mahdollinen hintaan vaikuttava tieto kuten kampanjakoodi
Laskutettaessa laskutusosoite mikäli muu kuin annetut muut osoitetiedot. Tieto mahdollisesta
poikkeavasta, muihin asiakkaisiin vaikuttavasta käyttäytymisestä tai esimerkiksi maksun
suorittamatta jättämisestä.
Muut palvelun toteuttamista parantavat tiedot kuten tiedot ruokavalioista
Tieto menneistä ja tulevista varauksista sekä osto- ja maksutapatiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen
perusteella.

Henkilötietojen suojaus
A Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa.
Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä
annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät
käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojen säilytysaika
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden
säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
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Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse
osoitteeseen kirsi@hyvinvointipalvelupoloku.fi tai postitse osoitteeseen Oikotie 18 as 2 , 91700
Vaala.
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