
 

 

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

Laatimispäivä  22.05.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kunto & Kehonhuolto Ira Heinonen 

Osoite 

Kontionkatu 3 i 05460 Hyvinkää 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0408365446 / ira@kuntojakeho.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Ira Heinonen 
Osoite 

Kontionkatu 3 i 05460 Hyvinkää 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0408365446 / ira@kuntojakeho.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteröinti sähköpostilistalle on tapahtunut asiakkaan omasta tahdosta www-sivuilla, ja asiakkaalta 
rekisteröidään hänen nimensä sekä sähköpostiosoite, jota käytetään sähköiseen markkinointiin 
(uutiset, tapahtumat, uudet blogikirjoitukset...). 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteröidyn nimi sekä sähköpostiosoite. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta (sähköinen liittymiskaavake). 



 

 

 



 

 

    REKISTERISELOSTE      2 
 
7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle. MailChimp toimii GDPR:n säädösten mukaisesti.Asiakasrekisterin tietoja ei 
luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle. MailChimp toimii GDPR:n säädösten mukaisesti.      

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Uutiskirjeen tilaajien tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) siirretään MailChimp-palveluun, jolla on omat 
turvatoimet tietojen säilyttämiseen. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisteriin talletut tietonsa pyytämällä nähdä oman selosteen. 
Rekisteröity tekee pyynnön laittamalla sähköpostia osoitteeseen ira@kuntojakeho.fi, minkä jälkeen 
rekisteröidylle toimitetaan jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista sekä tietosuojaseloste eli tätä 
tarkoitusta varten laadittu seloste.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia väärien tietojan korjaamista rekisteriin; rekisteröidyllä on oikeus vaatia, 
että yritys oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa 
toimittamalla lisäselvitys. 
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi.  



 

 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Asiakas pystyy milloin vain eroamaan sähköpostilistalta laittamalla suoraan sähköpostia osoitteeseen 
ira@kuntojakeho.fi tai painamalla "unsubscribe"-painiketta jokaisen lähetetyn sähköpostin lopussa. 

 


