Tietosuojaseloste, Iskun talo
Lyhyesti
Tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) tarkoituksena on parantaa EU-kansalaisten henkilötietojen suojaa.
Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Tällaisia
tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ikä, puhelinnumero ja osoite. Henkilörekisterejä taas ovat
kaikki listat ja muut materiaalit, joissa tällaisia henkilötietoja esiintyy. Tietosuoja-asetuksen mukaan nimen,
osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron keräämiseen vaaditaan henkilökohtainen suostumus.
Sähköpostiin saamiamme tietoja ei välitetä eteenpäin muille osapuolille, emmekä käytä tietoja muuhun
kuin tilavarauksen vastaanottamiseen.

Tietojasi käsittelee
Tapahtumatalo Isku
Seuratie 3, 21530 Paimio
Yhteyshenkilö:
Anton Simolin
0504063664
tapahtumataloisku@gmail.com
TavaraIsku
Veera Simolin
0400695705
tavaraisku@gmail.com

Keiden tietoja käsittelemme
Asiakkaidemme, jotka vuokraavat tilaa, yhteydenottolomakkeen kautta potentiaalisten asiakkaiden tietoja
sekä kyselyitä lähettäneiden asiakkaiden tietoja, verkkosivuston käyttäjät.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannut tai tilannut.
Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman
henkilötietojen käsittelyä.

Tallennettavat tiedot
Nimi
Sähköpostiosoite

Puhelinnumero
Osoite
Viestit, palautteet

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sen ajan kuin se asiakassopimuksen hoitamiseksi on tarpeellista.
Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen
mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta
pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseen.

Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen: tapahtumataloisku@gmail.com tai tavaraisku@gmail.com
Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut
henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä
sinua palvelleeseen henkilöön tai asiakaspalveluumme taikka muilla erikseen tarjotuin keinoin.
Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän
tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Säännönmukaiset tiedonlähteet
Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun
yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin eikä Iskun talon ylläpidon/henkilöstön ulkopuolelle.
Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin
voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksia.

Miten tiedot suojataan?
Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjillä on oikeus rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän
myöntämällä käyttöoikeudella.
Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen
tai luovuttaminen). Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina.

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.
Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.7.2019.

