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Rekisterin nimi
 

Verkkokaupan tilausten henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja oikeusperuste

 

Rekisterin käyttötarkoitus on verkkokaupan tilausten toimittaminen ja
tilausten maksujen todentaminen. Käsittelyn oikeusperusteena
rekisterinpitäjän ja tilaajan välinen sopimus, jonka verkkokaupassa tehty
tilaus muodostaa.

Oikeutetun edun peruste Tämän rekisterin henkilötietojenkäsittely ei perustu rekisterinpitäjän
 oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät 
henkilötietoryhmät
 

Asiakastiedot ja taloudelliset tiedot. Emme käsittele henkilötietojen
erityisryhmiksi kuuluvia tietoja, kuten, esimerkiksi rekisteröityjen etnistä
alkuperää, poliittisia mielipiteitä tai terveystietoja.

Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät
 

Rekisterinpitäjän henkilöstö sekä ulkoistuskumppanit seuraavia rekisterin
käyttötarkoitusta vastaavia käsittelytoimia varten
- tilausten käsittely
- tilausten toimittaminen
- maksujen välittäminen ja todentaminen

Suostumus
 

Rekisterin tietosisältö
 

Tilaukseen liittyvät tiedot:
- etu- ja sukunimi
- toimitusosoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero (valinnainen)

Maksamiseen liittyvät tiedot maksunvältyspalveluntarjoajalle
- maksu- ja tunnistetiedot
- maksutapa
- maksuaika
- IP-osoite
- tilinumero*

* Vain tilanteissa, joissa asiakas tallentaa tilinumeronsa Paytrailin
järjestelmään maksun palautusta varten.

Säännönmukaiset
tietolähteet
 

Rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen
säilyttämisaika
 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen
täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty, tai sen ajan kuin säilyttäminen on
tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai mahdollisten
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korvausvaatimusten tai riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Kirjanpidosta säädetyt
lait myös velvoittavat pitämään kirjaa liiketoiminnasta sekä säilyttämään
kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
 

Siirrämme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme
seuraavia rekisterin käyttötarkoitusta vastaavia käsittelytoimia varten:
verkkopalvelun ylläpito; maksujen välitys ja maksujen todentaminen.

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja vain
lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä
tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät
käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Lahti Aqua Oy:n ulkopuoliseen
käyttöön. Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan
luovuttaa vain viranomaisille ja poliisille: kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot
ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
 

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet A: Manuaalinen
aineisto
 

Rekisteristä ei muodostu manuaalista aineistoa.

Rekisterin suojauksen
periaatteet B: Sähköinen
aineisto
 

Sähköisesti käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja
käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin
toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin,
fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, roolin mukaisten
käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan
asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta
tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Lahti Aquan määrittelemät henkilöt, jotka
ovat Lahti Aquan palveluksessa, sekä Lahti Aquan toimeksiannosta
asiakasrekisterin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien ylläpitämiseen tai
kehittämiseen osallistuvat kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat
järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Evästeet
 

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain
tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet
verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun
vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät
evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi
lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on
sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai
laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen
mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat
lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa
ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin
toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi.
Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien
teknologioiden käytön kautta.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten
käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in
(”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä
evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan
Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa Googlen
sivuilta. Voit estää Google Analyticsin käytön asentamalla selaimeen
lisäosan. Huomioithan, että jos päätät estää Google Analyticsin käytön, se
voi vaikuttaa verkkosivuston käyttöön ja estää sen ominaisuuksien ja
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toimintojen käytettävyyttä.

Automaattinen käsittely ja
profilointi
 

Emme käytä automaattista profilointia päätöksenteossa.

Tarkastusoikeus, eli oikeus
saada pääsy
henkilötietoihin.
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tarkastaa itseään koskevat
käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot.

Rekisteröity voi esittää tämän oikeuden toteuttamista koskeva pyynnön
rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojaselosteen alusta. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja pyytää rekisteröityä varmentamaan
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa saada henkilötietonsa
koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset
henkilötiedot rekisterinpitäjälle, kyseisiä henkilötietoja käsitellään
sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröity voi esittää tämän oikeuden toteuttamista koskeva pyynnön
rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojaselosteen alusta. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja pyytää rekisteröityä varmentamaan
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vaatia epätarkan ja virheellisen
henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.

Voit esittää tämän oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi tämän
rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojaselosteen alusta. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi
kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai
jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin
vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden
vuoksi korjauspyyntö on evätty.

Rajoittamisoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vaatia henkilötietojensa käsittelyn
rajoittamista.

Rekisteröity voi esittää tämän oikeuden toteuttamista koskeva pyynnön
rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojaselosteen alusta. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja pyytää rekisteröityä varmentamaan
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

Vastustamisoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötieton käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää tämän oikeuden toteuttamista koskeva pyynnön
rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojaselosteen alusta. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
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tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja pyytää rekisteröityä varmentamaan
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle,
jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity
katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vaatia henkilötietojensa
poistamista.

Rekisteröity voi esittää tämän oikeuden toteuttamista koskeva pyynnön
rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän
tietosuojaselosteen alusta. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja pyytää rekisteröityä varmentamaan
henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
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