REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

11.5.2018

Nimi

Alasilta Oy
Osoite

Hämeenaukio 2 A 15, 11100 Riihimäki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

tuki@kirjoituskouluverkossa.fi; Holvi.com/shop/Kirjoituskoulu; Kirjoituskouluverkossa.fi
Nimi
2
Alasilta
Yhteyshenki- Anja
Osoite
lö rekisteriä Hämeenaukio 2 A 15, 11100 Riihimäki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
tuki@kirjoituskouluverkossa.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kirjoituskoulun kaupan asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

- nimi
- sähköpostiosoite
- tuotteet tai palvelut, jotka asiakas on ostanut Kirjoituskoulun kaupasta, sekä ostosten ajankohta ja
hinta
- tiedot siitä, miten monta sähköistä opinto- tai markkinointikirjettä asiakas on vastaanottanut ja
miten monta avannut

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja koulutuspalvelujen tukeen.
Rekisteriä voidaan käyttää Kirjoituskaupassa myytävien tuotteiden ja palvelujen sähköiseen
suoramarkkinointiin, jos asiakas antaa siihen suostumuksensa.

6
Rekisteröinti perustuu sopimukseen ja oikeutettuun etuun (rekisteröidyn tekemä ostos Kirjoituskoulun
Säännönmu- kaupassa ja/tai kaupan tarjoamien tuotteiden ja palvelujen maksullinen tai maksuton käyttö).
kaiset tietolähteet
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7
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu atk-ärjestelmiin, jotka on suojattu niin, että tietoihin pääsevät
käsiksi vain nimetyt henkilöt kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää
- mitä tietoja hänestä on tallennettu
- mistä tiedot hankitaan
- mihin tietoja käytetään ja luovutetaan.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.
Pyyntö on esitettävä allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen:
Alasilta Oy, Hämeenaukio 2 A 15, 11100 Riihimäki.

11
Oikeus korjata
tietoja

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Pyyntö on esitettävä allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen:
Alasilta Oy, Hämeenaukio 2 A 15, 11100 Riihimäki.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja sähköisessä suoramarkkinoinnissa.
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