Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Oy Levi Ski Resort Ltd
PL 1 (Hissitie 8) 99131 Levi
Puh 0207960200
Sähköposti juha.palo@levi.fi
Tietoihin on pääsy henkilöillä, joiden on työtehtäviensä vuoksi tarpeellista käsitellä tietoja
Yhteyshenkilö
Juha Palo
Oy Levi Ski Resort Ltd
Puh 0207960200
Sähköposti juha.palo@levi.fi
Rekisterin nimi
Levi hiihtokoulun henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön
panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten,
yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä ja hoitamiseksi.
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja
markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.
Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä, jos henkilö on antanut
suostumuksen sähköpostiosoitteensa käyttämiseksi tässä yhteydessä.
Mikäli rekisteröityjä ei toimita pyydettyjä tietoja niiltä osin kuin niitä ostotapahtumassa tarvitaan,
Rekisterinpitäjän on estettävä ostotapahtuma.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 3 vuotta.
Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän järjestelmästä
hiihtokouluvarauksen tehneitä ja tässä yhteydessä markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän järjestelmästä hiihtokouluvarauksen tehneiden osalta
seuraavia tietoja:
•
•
•

Asiakkaan nimi, puhelin, sähköpostiosoite ja lasten kohdalla ikä
Oppitunnin ajankohta
Oppilaan taitotaso.

Säännönmukaiset tietolähteet
Oppitunnin varauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamat tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot ovat säilytettynä Oy Levi Ski Resort Ltd:n palvelimella. Palvelimet on suojattu palomuurein,
salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaaliseen
rekisteriin kerättäviä tietoja säilytetään lukollisissa säilytystiloissa. Tietoihin on pääsy ainoastaan
henkilöillä, joiden on työtehtäviensä puolesta tarpeellista käsitellä tietoja.
Rekisteröidyn oikeudet
Henkilö, jonka tiedot ovat rekisterissä, on oikeutettu seuraaviin:
•
•
•
•
•

pyytää nähtäväksi häntä koskevat tiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
pyytää kirjallisesti häntä koskevien tietojen korjaamista
peruuttaa aiemmin annettu suostumus sähköpostin käyttämisestä markkinointitarkoituksiin
valittaa valvontaviranomaisille henkilötiedon käsittelystä
tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on
kulunut vähemmän kuin yksi vuosi

