Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Hykkilän Huvilat
Y-tunnus: Y 1130747-0
Postiosoite: Hykkiläntie 586, 31300 Tammela
Puhelin: 050 3696340
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marjo Kuisma-Sipilä
Puhelin: 050 3696340
Sähköposti: hykkilan.huvilat@surffi.net
3. Rekisterin nimi
hykkila.fi – markkinointirekisteri
4. Rekisteriselosteen laatimispäivä
1.12.2016
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Tarkoituksena on ottaa yhteyttä rekisterissä oleviin henkilöihin, jotka ovat antaneet luvan
sähköiseen yhteydenottoon.
6.Henkilötietojen käsittelyn / Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on jakaa informaatioita sekä toteuttaa mainoksia,
markkinointia, tutkimuksia ja kampanjoita lain sallimin tavoin ellei luvan antanut ole
kieltänyt henkilötietojensa keräämistä ja tallentamista. Rekisteritiedot ovat tarkoitettu
Hykkilän Huviloiden käyttöön.
7. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Rekisteriin merkitään luvan antaneen henkilön nimi ja sähköpostiosoite.
Edellä mainitut saadaan luvan antaneen henkilön itse täyttämästä matkustajailmoituksesta
majoittuessaan paikan päällä, kun henkilö ei kiellä tietojen käyttöä asiakaspalvelussa ja
suoramarkkinoinnissa.
8. Henkilötietojen luovutukset / Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen
siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, suoramainonnan, etämyynnin, mielipideja markkinatutkimusten tekijöille niin kuin se on luvallista lain sallimin tavoin ellei asiakas
ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyssä voidaan tarvittaessa käyttää
ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelua. Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
mikäli se on tarpeellista lain sallimin tavoin.
9. Rekisterin säilytys, suojaus ja hävittäminen
Rekisterinpitäjällä on ainoastaan käyttöoikeus rekisteriin, joka kerätään sähköiseen
tietokantaan. Palvelimet, joissa tietokannat ovat, on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja
muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla sekä ne sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisterin
arkistointi ja hävittäminen tapahtuu kulloinkin voimassa olevien säädöksien ja
määräyksien mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus. Tietosuojaviranomaiset
Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa mitä häntä itseään koskevia
tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää se
tämän rekisteriselosteen pitäjälle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen
kohdista 3 ja 4. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti kohdassa 3 mainitussa
osoitteessa. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy
tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ” rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten ”.
Tietosuojaviranomaiset ohjaavat, neuvovat, valvovat ja korjaavat tietoja henkilötietolain
mukaisena viranomaisena. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi

