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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Kainuun Vaellustalli Oy
Osoite

Riekinrannantie 6 B, 88600 Sotkamo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh 0400 913 215
email info(at)kainuunvaellustalli.fi
Nimi
2
Olga Pohjola (yrittäjä, Kainuun Vaellustalli Oy)
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Riekinrannantie 6 B, 88600 Sotkamo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh 0400 913 215
email info(at)kainuunvaellustalli.f
3
Asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen keräämiselle on tallin toimintaan perustuvat syyt. Asiakkaiden yhteystietoja kerätään
Henkilötieto- tallin varauskalenteriin, sähköposteissa, sekä tallin puhelimen yhteystietoihin. Asiakkaaseen tulee
jen käsittelyn saada yhteys hänen tekemänsä varauksen peruuntuessa esim. sääolosuhteiden vuoksi, alaikäisen
tarkoitus
asiakkaan huoltajaan on saatava yhteys myös onnettomuustilanteessa. Onnettomuuskirjanpitoon
kerätään henkilötietoja Tukesin vaellustallitoiminnalle antaman ohjeistuksen mukaisesti mikäli
onnettomuus asiakkaalle tapahtuu. Mahdollisten täysihoitohevosten hoitosopimuksiin kerätään ko.
hevosen omistajan henkilötiedot. Henkilötietoja kerätään myös mikäli ratsastusvarauksen maksu
tapahtuu laskulla (sähköinen laskutuspalvelu Isolta joka GDPR-yhteensopiva).

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa asiakkaan suostumuksella:
Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja
puhelinnumero. Hevosten hoitosopimuksiin myös asiakkaan henkilötunnus.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma yhteydenotto puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivuilla olevan
yhteydenottolomakkeen kautta (varaukset). Palvelun käytöstä kerääntyvät tiedot (hevosen
hoitosopimuksen solmiminen, onnettomuuskirjanpitolomakkeen täyttäminen yhdessä asiakkaan
kanssa, asiakkaan laskutus).
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

2

Henkilörekisterin tiedot ovat Kainuun Vaellustalli Oy:n käytössä. Henkilötietoja käsittelee myös
tilitoimisto (suoritettujen laskujen säilyttäminen kirjanpidossa) ja laskutuspalvelu Isolta (laadittujen
laskujen säilyttäminen verkossa).Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja kolmansille osapuolille
missään tilanteessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

Varauskalenteri, onnettomuuskirjanpito, hevosten täysihoitosopimukset ovat vain Kainuun Vaellustalli
Oy:n yrittäjän käytössä ja materiaalit säilytetään asianmukaisen turvallisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköpostiohjelma, puhelimen yhteystiedot ja laaditut laskut ovat salasanan takana vain Kainuun
Vaellustalli Oy:n yrittäjän käytössä. Asiakkaiden sähköpostiosoitteita ei tallenneta
sähköpostiohjelmaan ja vanhat saapuneet/lähetetyt viesti tuhotaan säännöllisesti (n. 3 kk välein).
Puhelimen yhteystietoihin on talletettuna vain sillä hetkellä säännöllisesti tallilla ratsastavien
asiakkaiden nimet ja puhelinnumerot tai heidän huoltajiensa nimet ja puhelinnumerot.

