Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Katri Irvankoski Tmi/ Trimpet 2192107-9
Osoite

Standertskjöldinkatu 1, 53200 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

040 4877720 trimpet@trimpet.net
Nimi

2
Katri Irvankoski
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Standertskjöldinkatu 1, 53200 Lappeenranta
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

040 4877720 trimpet@trimpet.net
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen hoitamiseksi. Trimmattavista koirista kerätään
Henkilötietojen käsittelyn tietoja, jotta koiran turkki voidaan hoitaa suunnitellusti asiakkaan toiveiden mukaan,
tarkoitus
kuitenkin huomioiden koiran terveydentila ja luonne.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisteri käsittää asiakaskortiston, ajanvarauskirjan ja puhelimen yhteystietolistan.
Vakituisista asiakkaista tallennetaan seuraavia tietoja asiakaskortistoon: Nimi,
puhelinnumero sekä tarvittaessa sähköpostiosoite. Asiakkaan koirasta tallennamme
nimen, rodun, syntymäajan, sukupuolen, terveydentilan, huomioon otettavat seikat
käytöksen ja käsittelyn suhteen, kulloisenkin käyntikerran päiväyksen, tehdyt toimenpiteet,
trimmauksen keston ja hinnan. Lisäksi puhelinnumero tallennetaan puhelimen
yhteystietoihin. Ajanvarauskalenteriin kirjataan vain koiran nimi ja rotu.
Satunnaisista asiakkaista kirjataan ajanvarauskalenteriin puhelinnumero.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyn yhteystiedot ja koiran tiedot saadaan rekisteröidyltä. Lisäksi rekisterinpitäjä
tallettaa koiran trimmaukseen liittyviä tietoja.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tälläinen tapaus
Tietojen
säännönmu- voisi olla asiakkaan siirtyminen toiselle trimmaajalle ja hän haluaisi koiransa trimmattavan
kaiset luovu- jatkossakin samalla tavalla.
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakaskortisto säilytetään lukitussa tilassa, kun se ei ole käytössä. Asiakaskortti
hävitetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi,
kun viimeisestä käynnistä on kulunut vuosi tai asiakas ilmoittaa asiakkuuden
päättymisestä esim. koiran kuoleman takia. Ajanvarauskalenteri kulkee trimmaajan
mukana.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Puhelimen yhteystiedot on koodin takana.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää nähtäväksi tietonsa käymällä toimipisteessämme sovittuna
ajankohtana. Ajankohdan voi sopia käymällä paikan päällä tai puhelimitse.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla tiedon henkilökunnalle
toimipisteessä tai puhelimitse.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

