
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Aloha Spirit Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.10.2019.

 
1. Rekisterinpitäjä
Aloha Spirit Finland Oy
Y-tunnus: 2847588
Info@alohastudio.fi
Erkkilänkatu 9, 33100 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Emilia Haljala
040 821 5326
emilia@alohaspiritfinland.fi

 
3. Rekisterin nimi
Aloha Spirit Finland Oy:n asiakasrekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 
henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)


Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (mm. uutiskirjeen erikseen tilanneet).

Henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin seuraavia tarkoituksia varten:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, tiedotus ja 
laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite 
tuntivarauksia, markkinointia ja laskutusta varten.

 

mailto:emilia@alohaspiritfinland.fi


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapahtumista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n 
ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
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 vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
9. 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 (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa noin kerran 
kuussa lähetettävää tiedotetta Aloha Spirit Finland Oy:n tapahtumista. Markkinointilupa on 
kysytty asiakkaalta.


