Kiilopään markkinointirekisteri
1. Rekisterin pitäjä
Suomen Latu Kiilopää
Y-tunnus: 0202192-1
Sähköposti: kiilopää@suomenlatu.fi
Postiosoite: Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä
Puhelin: (016) 670 0700

2. Yhteyshenkilö
Seppo Uski
Puhelin: (016) 670 0700
Sähköposti: tietosuoja@suomenlatu.fi

3. Rekisterin nimi
Kiilopään markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Kiilopään palveluista ja tapahtumista tiedottaminen sekä
markkinointi. Tietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
•
•
•
•
•

Kiilopään uutiskirjeen lähettäminen
Palveluiden markkinointi suostumuksen antaneille
Palveluiden markkinointi kampanjoihin, arvontoihin ja kilpailuihin osallistuville, jotka ovat antaneet
suostumuksen Kiilopään markkinointiin.
Palveluiden kehittäminen palautteen, kysynnän ja asiakastietojen perusteella
Lisäksi tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin, jos
rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksen.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietosisällöt vaihtelevat sen mukaan, mitä palveluita rekisteröity on käyttänyt ja mitä kautta hän on
tietonsa syöttänyt rekisteriin.
Rekisteriin kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero, sähköposti, paikkakunta, postiosoite,
syntymäaika tai henkilötunnus sekä äidinkieli, jos ei suomi.
Lisäksi yritysasiakkailta kysytään yrityksen nimeä, y-tunnusta, yrityksen toimialaa ja yhteystietoja.

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen profilointitietoja ja kiinnostuksen kohteita sekä heidän antamiaan
palautteita.
Rekisteriin kerätään myös ylös mahdolliset suostumukset suoramarkkinointiin ja mielipide- ja
markkinointitutkimuksiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Sivuston käyttäjät antavat itse kaikki rekisteriin tallentuvat tiedot varauslomakkeilla, palautelomakkeella,
arvontojen ja kilpailujen yhteydessä erillisellä suostumuksella tai muulla erillisellä kirjallisella
suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan Suomen Ladulle, Koodiviidakko Oy:lle ja tarvittaessa muille ulkopuolisille palvelun
tarjoajille tai tietojen käsittelijöille.
Lisäksi tietoja luovutetaan suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinointitutkimusten käyttöön, jos
asiakas on antanut tähän erillisen suostumuksen.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen käsittely ja säilytysaika
Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
•
•
•
•
•

Rekisterin käyttö on ohjeistettu
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä
liittyen
Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla,
salasanoilla ja muilla tarpeellisilla suojauskeinoilla
Tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty
asianmukainen kulunvalvonta
Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen
luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää
suojaamista.

11. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, pyytää korjaamaan
virheellisiä tietoja ja pyytää poistamaan tai anonymisoimaan hänestä tallennettuja tietoja, jos laki ei
velvoita niiden säilyttämistä.
Rekisteröidyt voivat tehdä omien henkilötietojen seurantaan, korjaamiseen ja unohtamiseen liittyvät
pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen: tietosuoja@suomenlatu.fi tai postitse Kiilopääntie 620, 99830 Saariselkä.
Tietoja voi tulla kysymään myös Kiilopään vastaanotosta. Tiedot luovutetaan, jos rekisteröidyn
henkilöllisyys voidaan varmistaa.
Tietosuojaseloste on päivitetty 23.5.2018. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty
versio löytyy aina Kiilopään verkkosivuilta.

