Kohde: Demo-markus.gronfors@gmail.com
Toteutus: Toteutus

1. Yrityksen yhteystiedot
Nimi:

Valokuvaamo Magio

Osoite:

Hämeenpuisto 35 LH 1

Sähköpostiosoite:

markus.gronfors@gmail.com

Y-tunnus:

2306912-3

2. Yhteyshenkilön yhteystiedot
Yhteyshenkilö on
tietosuojavastaava:

kyllä

Nimi:

Markus Grönfors

Osoite:

Hämeenpuisto 35 LH 1

Sähköpostiosoite:

hello@magio.fi

Puhelinnumero:

0449898070

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, tarkoitus,
henkilötietoryhmät, vastaanottajaryhmät sekä säilytysajat
Keräämme ja käsittelemme Rekisteröidyn suostumus
henkilötietoja seuraavien Rekisteröidyn kanssa tehty sopimus
laissa määriteltyjen
Yrityksen lakisääteinen velvoite
oikeusperusteiden
valtuuttamana:
Keräämme ja käsittelemme Markkinointi
henkilötietoja erikseen
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
pyydetyn suostumuksen
Palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi
perusteella seuraavia
tarkoituksia varten:
Tarkennuksia :

Emme koskaan lähetä markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä asiakkaillemme
ilman erillistä suostumusta. Pidätämme oikeuden lähettää uutiskirjeitä,
tiedotteita tai markkinoinniksi katsottavia viestejä erillisen Opt-in
lomakkeen kautta saatuihin sähköpostiosoitteisiin, joissa on pyydetty
erikseen asiakkaan suostumus. Ajanvarauslomakkeen täyttäneille
toimitamme ainoastaan sopimuksen mukaista palvelua sähköisesti.

Henkilötietojen
keräämiseen
rekisteröidyltä on
lakisääteinen vaatimus:
Kuvaus lakisääteisistä
vaatimuksista:

Yrityksen lakisääteisellä velvoitteella viittaamme Poliisille lähetettäviin
sähköisiin passikuviin, joihin liitämme asiakkaan nimen. Passikuva voidaan
lähettää myös ilman nimeä, mikäli asiakas niin haluaa.

Henkilötietojen
kerääminen
rekisteröidyltä on
sopimukseen perustuva
vaatimus:
Kuvaus sopimuksista:

Nettisivuilla oleva ajanvarauslomake. Keräämme tietoja jotta voimme
toimittaa palvelun esimerkiksi asiakkaan sähköpostiin.

1/3

Henkilötietojen
kerääminen
rekisteröidyltä on
sopimuksen tekemisen
edellyttämä vaatimus:
Kuvaus sopimuksista:

Keräämme asiakkaan nimen ja sähköpostin palvelun toimittamiseksi
asiakkaalle.

Henkilötietojen
luovuttamamatta
jättämisestä seuraa
rekisteröidylle:

Ei seuraamuksia. Ajanvarauslomakkeessa ainoa vaadittu asia on asiakkaan
sähköposti, jotta palvelu voidaan toimitttaa asiakkaalle sähköisesti.

Keräämme ja käsittelemme
henkilötietoja muiden
laissa määriteltyjen
oikeusperusteiden
perusteella seuraavia
tarkoituksia varten:
Tarkennuksia:
Keräämme henkilötietoja
seuraavista ryhmistä:

Yrityksemme asiakkaat
Yrityksemme palveluiden käyttäjät

Tarkennuksia:
Keräämiemme
Yrityksemme ja sen työntekijät
henkilötietojen
Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
vastaanottajaryhmiä ovat: Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
Tarkennuksia:
Säilytämme henkilötietoja Kirjanpidon tositeaineistossa seitsemän vuoden ajan
seuraavia aikoja:
Tarvittavan ajan asiakassuhteen aikana
Tarkennuksia:

4. Kerättyjen henkilötietojen tietolähteet
Keräämme henkilötietoja
seuraavista lähteistä:

Suoraan palveluidemme käyttäjiltä
Asiakkailtamme

Tarkennuksia:

Passikuvat lähetämme suoraan Poliisille asiakkaan nimellä. Kuva voidaan
lähettää myös ilman nimeä, mikäli asiakas niin haluaa. Netin kautta
tehtävissä ajanvarauksissa keräämme asiakkaan nimen ja
sähköpostiosoitteen palvelun toimitusta varten, mikäli asiakas haluaa ne
ilmoittaa.

5. Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle ja käytetyt suojatoimet
Henkilötietojen
siirtäminen EU:n
ulkopuolelle:

Emme siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin

Suojatoimet
henkilötietojen
siirtämiseen liittyen:

Tiedot ovat suojassa luotettavalla suomalaisella palvelimella. Käytämme
tietoja ainoastaan palveluiden toimittamiseen asiakkaillemme.

6. Tiedot automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista
Automaatisten päätöksen
teko ja profilointi:

Emme tee automaattisia päätöksiä tai profilointeja henkilötietojen
perusteella

Tarkempi kuvaus
automaattisesta
päätöksenteosta:
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7. Rekisteröityjen oikeudet
Peruuttaa suostumus
uusien henkilötietojen
keräämiseen ja
käsittelemiseen:
Ohje henkilötietojen
keräämisen ja käsittelyn
suostumuksen perumista
varten:

Mikäli haluat että aiemmin antamasi henkilötiedot poistetaan, lähetä meille
sähköpostia osoitteeseen hello@magio.fi.

Siirtää omat
henkilötietonsa
järjestelmästä toiseen:
Ohje henkilötietojen
siirrosta järjestelmästä
toiseen:

Ongelmatapauksissa lähetä sähköpostia osoitteeseen hello@magio.fi.

Pyytää pääsy itseään
koskeviin henkilötietoihin:
Ohje henkilötietojen
saamista varten:

Jos haluat päästä käsiksi sinusta kerättyihin henkilötietoihin, lähetä meille
sähköpostia osoitteeseen hello@magio.fi.

Pyytää virheellisten
henkilötietojen
oikaisemista:
Ohje virheellisten
henkilötietojen
oikaisemista varten:

Jos katsot henkilötietojesi olevan virheellisiä ja haluat oikaista ne, lähetä
sähköpostia osoitteeseen hello@magio.fi.

Pyytää henkilötietojen
käsittelyn rajoittamista:
Ohje henkilötietojen
käsittelyn rajoituksen
pyytämistä varten:

Ole yhteydessä sähköpostilla: hello@magio.fi.

Pyytää omien
henkilötietojensa
poistamista:
Ohje omien
henkilötietojen
poistamista varten:

Mikäli haluat että tietosi poistetaan, ole yhteydessä sähköpostilla:
hello@magio.fi

Vastustaa omien
henkilötietojensa
käsittelyä:
Ohje omien
henkilötietojen käsittelyn
vastustamista varten:

Jos haluat vastustaa tietojesi käsittelyä, lähetä sähköpostia osoitteeseen
hello@magio.fi

Tehdä valitus
valvontaviranomaiselle:
Ohje valituksen
tekemisestä
valvontaviranomaisille:

Löydät yhteystiedot osoitteesta: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

Luotu:

17.10.2018 Grönfors Markus

Päivitetty:

17.10.2018 Grönfors Markus
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