Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Janne Ylitalo Photography henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 04.05.2018. Viimeisin muutos 19.05.2018

1. Rekisterinpitäjä
Janne Ylitalo Photography
Jyväskylä | Suomi
Y-tunnus 2717506-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Janne Ylitalo
ylitalo.janne@gmail.com

+35840 9699160

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (kuvaussopimukset)
Sopimuksen tarkoituksena on kuvata tilatun palvelun sisältö sekä
siihen liittyvät ehdot.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilön nimi, titteli, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät
tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Evästeet

Rekisterinpitäjän sivustolla käytetään evästeitä ja tietoja hyödynnetään mm.
Google Analytics -palvelussa.
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa
käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän
tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.
Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy
evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai
poistaa evästeet selaimelta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan
julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen sähköisessä käsittelyssä rekisterinpitäjä käyttää vain
palveluita, jotka ovat EU tietosuoja-asetuksen mukaisia.
Paperilliset kuvaussopimukset säilytetään asianmukaisesta lukitussa
tilassa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin
ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa.

