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Ammattiopisto Spesia

Spesia Puodin verkkokauppa ja Spesia Puoti
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Ammattiopisto Spesia
Osoite
Mannilantie 27-29, 04400 Järvenpää

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Järvenpää, Nurmijärvi, Kotka ja Hamina p. 09292011
Jyväskylä, Pieksämäki, Turku ja muut toimipaikat p. 022741100
spesia@spesia.fi
Nimi
Joni Vaittinen, verkkokauppavastaava, p. 044 7542893, joni.vaittinen@spesia.fi
Seija Isotalo, ohjaaja Spesia Puoti, p. 044 765 0612 seija.isotalo@spesia.fi
Osoite
Mannilantie 27-29, 04400 Järvenpää
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Hannele Kaila-Viitanen, tietosuojavastaava
p.040 9000047, hannele.kaila-viitanen@spesia.fi

3. Rekisterin nimi

Spesia Puodin verkkokaupan ja Spesia Puodin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon.
käsittelyn tarkoitus Asiakkuuden ylläpitoon ja yhteydenpitoon tavarantoimittajiin.
ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän Ammattiopisto Spesian lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679 6 artikla 1 c)
5. Rekisterin
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, Y-tunnus,
tietosisältö
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet,
verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
6.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja yrityksiltä mm. www-lomakkeilla
Säännönmukaiset
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
tietolähteet
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin
säännönmukaiset
niin on sovittu asiakkaan kanssa.
luovutukset
8. Tietojen siirto
Ei säännönmukaisia luovutuksia.
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin
Manuaalinen aineisto
suojauksen
Spesia Puodin verkkokaupassa ei ole manuaalista aineistoa.
periaatteet
Spesia Puodin manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.
ATK:lla käsiteltävä aineisto
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10.
Tarkastusoikeus

11. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

12. Oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle

13.Henkilötietojen
säilyttämisaika

14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Ammattiopisto Spesia

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietokoneella olevat tiedot
ovat salasanan takana ja kone lukittuna, kun sitä ei käytetä.
Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallentuvat
tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään käyttäen tarkastuspyyntölomaketta, joka toimitetaan
henkilökohtaisesti opintotoimistoomme, jotta tietojen kysyjän henkilöllisyys voidaan todeta.
Lomake löytyy Spesian nettisivuilta Tietosuoja-sivulta (https://www.spesia.fi/spesia/tietosuoja)
kohdasta "Miten voin vaikuttaa henkilötietojeni käsittelyyn?"
Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen
tiedon oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään käyttäen oikaisuvaatimuslomaketta, joka
toimitetaan henkilökohtaisesti opintotoimistoomme, jotta tietojen kysyjän henkilöllisyys
voidaan todeta.
Lomake löytyy Spesian nettisivuilta Tietosuoja-sivulta (https://www.spesia.fi/spesia/tietosuoja)
kohdasta "Miten voin vaikuttaa henkilötietojeni käsittelyyn?"
Tilanteessa, jossa katsotaan, että rekisteröityä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on
rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puh. 029 5666700 (vaihde)
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Spesia Puodin verkkokaupan henkilötiedot poistetaan, kun asiakassuhde päättyy.
Spesia Puodin tavarantoimittajien henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamiseksi koko
asiakassuhteen ajan ja tiedot poistetaan siinä vaiheessa, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät
säilyttämisperusteet eivät ole enää voimassa.
Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto merkitään rekistereihin.
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