TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.05.2018

Nimi

Julimen Oy (Perhe- ja Harrastekirppis JUNNU, DONNO Askartelijan Kauppa Varastopuoti)
Osoite

Salorankatu 8, 24240 Salo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puhelin 045-1225528, sähköposti: info@junnukirppis.com
Nimi
2
Penttilä
Yhteyshenki- Tero
Osoite
lö rekisteriä Salorankatu 8, 24240 Salo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puhelin 0400-613297, sähköposti info@junnukirppis.com

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Perhe- ja Harrastekirppis JUNNUn asiakasrekisteri

Keräämme henkilötietoja voidaksemme tarjota laadukkaita tuotteita ja palveluita, sekä parempaa
asiakaspalvelua. Henkilötietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, pyyntöihin ja
kysymyksiin vastaamiseen, myyntisopimusten täytäntöönpanoon, kirpputorimyyntien tilityksiin ja
muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen.
Käytämme henkilötietoja satunnaisesti myös asiakasviestintään, suostumuksellasi tuotteiden ja
palveluiden markkinointiin tai, kun se on muuten sallittua.
Lisätietoja:
Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:
• Sopimus: Käsittelemme annettuja tietoja täyttääksemme sopimuksen tilatusta palvelusta tai
tuotteesta.
• Suostumus: Käsittelemme annettuja tietoja tai havainnoituja tietoja suostumuksen tai alla mainitun
oikeutetun edun perusteella mm. tehdäksemme markkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää
asiakkaalta suostumusta siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.
• Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen,
asiakastapahtumien varmentamiseen, palveluiden toteuttamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen,
väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, sekä satunnaisesti suostumuksellasi markkinointiin.
Katsomme näiden tarkoitusten olevan liiketoimintamme kannalta välttämättömiä ja siten oikeutetun
etumme mukaisia.
• Lakisääteinen velvoite: Olemme velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin tietojen käsittely perustuu lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Yksityishenkilöiden tiedot:
• henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten nimi
• yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja erityistapauksissa myös osoite
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten varaus-, maksu- ja myyntien tilitystiedot, myyntipöydän
alennuskampanjat, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot, sekä tilitiedot, mikäli
myynnit tilitetään suoraan asiakkaan pankkitilille
• luvat ja suostumukset
• kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
• lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot
• muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti suoraan asiakkaalta, mm. verkkosivuston
yhteydenottolomakkeen tai asiakastietolomakkeen kautta, suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai
kirjallisesti.
Henkilötietoja kerätään esimerkiksi tullessasi asiakkaaksemme, palveluiden varaamisen yhteydessä,
markkinointikampanjoiden yhteydessä, varaustiedustelua tehtäessä, sekä muutoin asioitaessa
kanssamme.

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietoja eteenpäin.
Mikäli päädymme ostamaan henkilötietojen käsittelypalveluita kumppaneilta, sitoudumme
valitsemaan kumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää
henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden
avulla sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan asiakkaan
oikeuksien toteutumisesta.
Lisäksi henkilötietoja luovutetaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
lakisääteisten vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuvalla tavalla.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja vain EU:n tai ETA:n sisällä.
Jos joissakin poikkeustapauksissa siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tehdään se Suomen
henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaan.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakastietolomakkeet säilytetään varauskansiossa, kunnes asiakassuhde päättyy. Aineisto
säilytetään myymälän aukioloaikojen ulkopuolella lukitussa tilassa. Kunkin asiakkaan tiedot kirjataan
omalle lomakkeelleen, joka poistetaan varauskansiosta, kun asiakassuhde päättyy. Kansiosta
poistettuja lomakkeita säilytetään enintään 3kk ajan, jonka jälkeen lomakkeet hävitetään
asianmukaisesti.
Tilityslomakkeita säilytämme asianmukaisen ajan noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa
lainsäädäntöä.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Emme kerää kirpputoriasiakkaiden henkilötietoja tietojärjestelmään. Sähköpostitse tai
varaustiedustelulomakkeen kautta vastaanotetut tiedot säilyvät enintään 6kk ajan
sähköpostissamme, jonne pääsy myönnetään vain niille rekisterinpitäjän henkilöille, joilla työnsä
puolesta on niihin oikeus.
Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla
mm. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
ohjeistaminen, sekä tietojen suojaaminen salasanoilla.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen
toteuttaminen on maksutonta, mutta tarkastuksesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä,
jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
(artikla 12 ja artikla 15)
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti:
Julimen Oy
info@junnukirppis.com tai Salorankatu 8, 24240 Salo

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista (artikla 16).
Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti:
Julimen Oy
info@junnukirppis.com tai Salorankatu 8, 24240 Salo

12
Oikeus peruuttaa suostumus
Muut henkilö- Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7)
tietojen käsittelyyn liitty- Oikeus tietojen poistamiseen
vät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu
(artikla 17):
- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä

muutoin käsiteltiin
- Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
- Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (artikla 21)
- Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
- Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan
rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18):
- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
- Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi
- Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot,
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely
tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)
Pyynnöt näiden oikeuksien käyttämiseen osoitetaan:
Julimen Oy
info@junnukirppis.com tai Salorankatu 8, 24240 Salo
Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus:
Julimen Oy
info@junnukirppis.com tai Salorankatu 8, 24240 Salo

