
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä on Tmi Kaisa Kutilaisen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.7.2022.  

 

1. Rekisterinpitäjä 

Tmi Kaisa Kutilainen 

Hernekuja 1 B 21 

01300 Vantaa 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Kaisa Kutilainen, kaisa.kutilainen@gmail.com, 040 504 4604 

 

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri. 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

• henkilön suostumus 

• sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena 

• rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde). 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja 

markkinointi. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Verkkosivun kautta on mahdollista antaa rekisteriin nimi- ja sähköpostitiedot tai muut yhteystiedot 

rekisterinpitäjän yhteydenottoa varten. Asiakassuhteen erillisellä sopimuksella solmineilta kerätään ja 

säilytetään asiakkuuteen, asiakkuuden hoitamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten yhteys- ja 

laskutustiedot, tapaamispäivämäärät sekä muita sopimuksessa yksilöityjä tietoja.  

 

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä. 

Toimitussopimuksiin liittyviä tietoja säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa, esim. kirjanpidon 

arkistoissa (luku 2, 10 §) enintään 10 vuoden ajan. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida 

poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, 

sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 

asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

 

Yrityksen verkkosivu on luotu käyttäen Wix.com online-alustaa. Wix.com edellyttää tiettyjen evästeiden 

toimimista, jotta sillä luodut kotisivut pystyvät ylipäänsä toimimaan. Lisätietoja Wix.comin käyttämistä 

evästeistä. Yrityksen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics.  

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen 
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ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat 

säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 

suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita 

henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 

henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. 

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai 

tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa 

käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 

aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä 

seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö 

suoramarkkinointitarkoituksiin. 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 ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

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 


