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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi

Vuotar
Osoite

Tiiliruukinkatu 1, 11310 Riihimäki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050 3456 300, s-posti saippuat@vuotar.fi
Nimi
2
Jenni Novamo-Ihatsu
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Verkkokaupan asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Verkkokaupan rekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
ja verkkokauppasovelluksen tallentama tieto asiakkaan IP-osoitteesta sekä tilauksia tekeviltä
asiakkailta myös osoite, tilaushistoria sekä tilausten tiedot (tilatut tuotteet, tilauksen ajankohta,
maksutapa, toimitusosoite, toimitustapa).

Henkilötietoja kerätään verkkokaupan asiakasrekisteriin tilausten toimittamista, käsittelyä ja
arkistointia varten, asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sähköisesti tapahtuvaan markkinointiin,
verkkokaupan käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä palvelun mahdollisesti aiheuttavien
yhteydenottoihin (esimerkiksi ongelma tilausten teossa).

6
Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötiedot tulevat asiakkaiden itsensä antamina
Säännönmu- verkkokauppasovelluksessa. Tiedot päivittyvät tilauksen tiedoilla asiakkaan tehdessä tilauksia.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:
- käytettäessä PayPal-maksutapaa luovutamme maksutietosi seuraavalle yhtiölle: PayPal (Europe)
S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg maksujen käsittelyä varten.
PayPalin tietosuojaseloste: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
- toimitettaessa tilausta kirjeenä tai pakettina tilausten toimittamiseksi välttämättömät tiedot (nimi,
osoite, mahdollisesti puhelinnumero) ilmoitetaan Posti oyj:lle (PL 1, FIN-00011 POSTI). Postin omat
ehdot: https://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/apu-ja-tuki/tuote-ja-sopimusehdot.html

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Verkkokaupan asiakasrekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään pääasiassa sähköisesti, mutta jos niitä joudutaan tulostamaan,
tulosteet säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään salatussa tietokannassa.

10
Tarkastusoikeus

Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Asiaa koskevat pyynnöt
osoitetaan Vuottaren sähköpostiosoitteeseen saippuat@vuotar.fi

11
Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.Asiaa koskevat pyynnöt
Oikeus vaatia osoitetaan Vuottaren sähköpostiosoitteeseen saippuat@vuotar.fi
tiedon
korjaamista

12
Verkkokaupan asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms.
Muut henkilö- tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat
tietojen käsit- pyynnöt osoitetaan Vuottaren sähköpostiosoitteeseen saippuat@vuotar.fi
telyyn liittyvät oikeudet

