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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.05.2018

Nimi

Anita Ahonen/Aurinkomieli y-tunnus 2218861-4
Osoite

Suksikuja 1 F 22, 20720 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-5932197 anita@aurinkomieli.fi
Nimi
2
Anita Ahonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Suksikuja 1 F 22, 20720 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Verkkosivustomme osoite on: https://www.aurinkomieli.fi.
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Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asiakasrekisteri, sähköpostilista

Asiakassuhteen hoitaminen, palveluista tiedottaminen. asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja
kehittäminen, palvelujen toteuttaminen, asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
tuotteiden ja palvelujen markkinointi
Kommentit: Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme
kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot
roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.
Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä
kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta
luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko
kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta
https://automattic.com/privacy/.
Media.
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on
tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista,
joita sivustolla on.
Evästeet:
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen
evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella
kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.
Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko
selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna
suljetaan.
Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi.
Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet
poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi
säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan
samassa yhteydessä.
Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka
sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.
Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita
jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse
kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen
seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien
vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.
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Rekisterin
tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja
-numero)
Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja
kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet,
toimintojen ajankohta.
Coaching asiakkaiden tiedot kansiossa. (nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi:
Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa
omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää
henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän
on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

6
Säännönmu- Pääsääntoiseti asiakas itse liittyy sähköpostilistalle aurinkomieli.fi sivuston kautta. Tai hän on antanut
kaiset tieto- itse suostumuksen tietojensa lisäämisestä listalle. Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa
lähteet
viikkokirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta
jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin haasteisiin, workshoppeihin, kilpailuihin tai arvontoihin tai
ostaa Tmi Aurinkomielen palveluita. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien
tekniikoiden avulla.

REKISTERISELOSTE
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai
markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti
viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja
sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa
Kun asiakastöissä maksujen välitys toteutetaan laskulla ja niitä käsitellään kirjanpidossa
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä
mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu
listalta).
Tiedot poistetaan heti asiakkaan pyynnöstä
Kuinka kauan säilytämme tietoa:
Lomakelähetyksiä säilytetään kuusi kuukautta, analytiikkatietoa vuoden ja ostotapahtumiin liittyvää
tietoa kymmenen vuotta.
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi,
että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että
säilyttäisimme ne moderointijonossa.
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1)
tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava
virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön
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Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Fyysistä aineisto lukitussa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu salasanalla
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailerLite (Lithuania, Europe
European Union (EU) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

