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Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9)
Juvankartanontie 17, 02920 Espoo
Puhelin: 010 617 8900
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Antti Kekäläinen c/o Touring Camp Oy
Puhelin: 010 617 8902
antti.kekalainen@hymercenter.fi
3. Rekisterin nimi
Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakkuuden perusteella asiakkuuteen ja asialliseen
yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään,
markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin
luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien
yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan,
etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin
näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisterin kerääminen ei liity millään tavalla
Facebookiin tai sen toimintatapoihin.
5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja:
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etu- ja sukunimet
yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
asuinmaa
sukupuoli
syntymäaika
kieli
valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot
pankkiyhteystiedot
henkilötunnus luottosuhteessa tai siihen verrattavissa olevassa suhteessa
olevilta, maksullisia tuotteita / palveluja hankkivilta asiakkailta
siviilisääty
ansiotaso
ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät työnhakupalveluun annetut tiedot
työnantajan nimi ja yhteystiedot
titteli
alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero,
käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän
tunnistamistiedot
tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa) ja
ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan
lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot,
kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet sekä
asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät
tiedot
palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään
liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
alle 15-vuotiaista huoltajan kanssa käyty yhteydenpito, kuten suostumukset
henkilötietojen käsittelyyn
tiedot rekisteröidyn julkaisemista ilmoituksista
tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
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5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen:
Touring Camp Oy
Juvankartanontie 17, 02920 Espoo
Puhelin: 010 617 8902
antti.kekalainen@hymercenter.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, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun
syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa
(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.
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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

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun
rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä lisäksi
muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, missä esimerkiksi
rekisteröidyn verkostoon kuuluvat henkilöt ilmaisevat tietoja rekisteröidystä. Henkilötietoja
voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin
kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista
tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä
rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta. 7. Tietojen luovutus ja siirto Rekisterinpitäjä voi
luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun
muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei
rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisterinpitäjä voi siirtää
rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen
kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin. Tietoja ei siirretä
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen
toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan
tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 8. Rekisterin suojaus Tietokannat, joihin
rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti
käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että
asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä
rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on
pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Touring Camp Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Automaster, Mailchimp, Facebook.
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9. Käsittelyn kesto
•

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

•

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa
lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

10. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Antti Kekäläinen
Myynti, TJ. antti.kekalainen@hymercenter.fi 010 617 8902 | 050 312 2662
Tämän dokumentin oikeudet omistaa Hymer Center / Touring Camp Oy. Pidätämme oikeudet
muutoksiin.

