23.7.2020

Astoria Klubi uutiskirje ja jäsenrekisteri tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Top Lounges Oy
Yhteystiedot:
Hopeatie 12 c
02750 Espoo
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Tero Lyyra
Hopeatie 12 C
02750 Espoo
0500473164
tero.lyyra@toplounges.fi
Tai
Minna Leino
050 5484157
minna.leino@toplounges.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä olevat ovat Top Lounges Oy:n nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
•

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen
perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•

asiakassuhteen hoitaminen
palveluistamme kertominen
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4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
•
•

Nimi
sähköpostiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
minna.leino@toplounges.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Jokaisessa uutiskirjeessä on kirjeen lopussa OPT out
mahdollisuus, klikkaamalla unsubscribe linkkiä tiedot poistuvat rekisteristä automaattisesti.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•
•

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
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6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Top Lounges Oy:n ulkopuolelle.
Luovutamme tietoja Mailchimp yritykselle tietojen suojaamista ja säilytystä varten (DPA) sekä uutiskirjeen
lähetystä varten. Olemme varmistaneet, että uutiskirjepalvelumme tarjoaja Mailchimp noudattaa
tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimuksia.

7. Käsittelyn kesto
•

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai
kunnes henkilö käyttää markkinointisähköpostissamme olevaa OPT out linkkiä tai muutoin ilmoittaa
haluavansa poistaa tietonsa rekisteristä.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (Mailchimp), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (mailchimp). Kun tietoja
siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa
sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

