Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Oy Levi Ski Resort Ltd
PL 1 (Hissitie 8) 99131 Levi
Puh 0207960200
Sähköposti juha.palo@levi.fi
Tietoihin on pääsy omilla tunnuksilla yrityksen lipunmyyntihenkilöstöllä sekä talousosaston
henkilöstöllä.
Yhteyshenkilö
Juha Palo
Oy Levi Ski Resort Ltd
Puh 0207960200
Sähköposti juha.palo@levi.fi
Rekisterin nimi
Levi Online Skishopin hissilippuostajien rekisteri
Henkilötietojen käsittelijät joille henkilötietoja siirretään
Yuscu interactive oy (Y-tunnus 1018007-6)
Aputoiminimellä: Skipass Finland
Kirnupalontie 60 99140 Köngäs
Puh 0400522667
Sähköposti info@skipass.fi
Internet: www.skipass.fi/levi

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 niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän oston toimimiseksi.
Maksimissaan 10 vuotta.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän järjestelmästä hissilipun
ostaneita tai oston yhteydessä markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän järjestelmästä hissilipun ostaneiden osalta seuraavia
tietoja:
•
•
•
•

Maksajan nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.
Ostoajankohta.
Lipun haltijan nimi, ikäryhmä, lipun alkamispäivä, lipun kesto, tietovälineen (Keycardin)
numero.
Mahdollista Keycardin toimittamista varten vastaanottajan nimi ja osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Ostajan antamat tiedot
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä. Ostajan lipun koodi, ikäryhmä ja lipun
alkamispäivä sekä kesto siirretään oston yhdessä Skidata AG:n järjestelmään Itävaltaan lippujen
voimaan saattamiseksi hiihtokeskuksen portilla. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot ovat säilytettynä Planeetta Internet Oy:ltä vuokratulla palvelimella, joka täyttää
Viestintäviraston määrityksen 54 B/2014 M tärkeysluokan 1 vaatimukset ja Valtionhallinnon
tietoteknisten laitetilojen turvallisuusluokituksen VAHTI 23/01/2002 3-tason vaatimukset. Laitetila
on varustettu tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä ja kulunvalvonnalla sekä automaattisella
rikosilmoitusjärjestelmällä.
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

