TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivä

22.05.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi

Eosita

Muut yhteystiedot:
Puhelin
040 857 65 12
Sähköposti mail@eosita.com
Y-tunnus

2611764-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi

Jaana Rusi

Muut yhteystiedot:
Puhelin
040 857 6512
Sähköposti mail@eosita.com
Rekisterin nimi
Eositan asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Neuvonta- ja ohjausprosessiin liittyvä kommunikaatio.
Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Ikä
• Ammatti
• Yksityiselämään littyvät ongelmat (esim. päihteet, mielenterveysongelmat, fyysiset sairaudet),
jotka mahdollisesti vaikuttavat ohjauksen etenemiseen.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteri koostetaan Eositan asiakkaiden sähköpostiosoitteista.
Henkilötietojen vastaanottajat
• Käsittelijä: Eosita / Jaana Rusi
• Tekninen säilyttäjä: Eosita / Jaana Rusi

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä
tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Osa asiakastiedoista kirjataan ja/tai luovutetaan manuaalisesti. Nämä arkistoidaan käsittelyn
jälkeen lukolla suljettuun arkistoon.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Yksilö- ja pariohjaukseen ilmoittautumiseen liittyvät esitiedot toimitetaan sähköisesti. Pääsy
tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus on vain Jaana Rusilla.
Tarkastusoikeus
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin
henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistoa
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään
koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan
rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös itse poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa
viestissä olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus”
määriteltyihin tarpeisiin.
Automaattinen profilointi
Tietoja ei käsitellä automaattisella profiloinnilla.
Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään 3 kuukautta ohjaus- ja neuvontaprosessin päättymisestä. Mikäli yrityksen
toiminta loppuu, poistetaan tiedot välittömästi. Rekisteröidyn vaatimuksesta tiedot poistetaan
välittömästi.

