Vararengasravintolat Oy KANTAASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukainen informointiasiakirja Vararengasravintolat Oy

Vararengasravintolat Oy asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilö etojen käsi elystä
1. Rekisterinpitäjä

Vararengasravintolat Oy

Kauppakatu 16 70100 kuopio
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön
liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Laura Lybeck 0407778441 laura.lybeck@vrr.fi

3. Rekisterin nimi

Vararengasravintolat Oy kantaasiakkaat asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely
perustuu asiakassuhteen ylläpitoon sekä mahdollisen
markkinoinnin kohdentamiseen asiakaalle

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset

Vararengasravintolat Oy kerää henkilötietolain
puitteissa asiakastietoja seuraavia
käyttötarkoituksia varten:
 asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 mahdollinen asiakastyytyväisyyden mittaaminen

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaan etu‑ ja sukunimi, puhelinnumero ja mahdollises
sähköpos osoite
Asiakkaalta itseltään kanta‑asiakaskor n luovutus lanteessa.

7. Mistä henkilötiedot saadaan
8. Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajien ryhmät
9. Tietojen siirto EU:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia etoja käsitellään asiakkuussuhteen
ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden pää yneeksi jos
asiakas ei ole käy änyt palveluita kolmeen vuoteen.
Oikeus saada pääsy henkilö etoihin
Oikeus etojen oikaisemiseen
Oikeus etojen poistamiseen
Oikeus käsi elyn rajoi amiseen
Vastustamis oikeus
Oikeus siirtää edot järjestelmästä toiseen

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

12. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilö etojen käsi elyyn lii yvissä kysymyksissä ja omien
oikeuksien käy ämiseen lii yvissä lanteissa rekisteröity voi olla

yhteydessä kohdassa 2 maini uun rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeu a koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn
oikeuden toteu amista koskeva pyyntö tulee tehdä
rekisterinpitäjälle kirjallises joko sähköpos lla tai pos tse.
Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus. Pyynnön voi
myös esi ää henkilökohtaises rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään rii ävällä
tavalla, mitä etoja tai käsi elytoimia rekisteröidyn pyyntö
koskee.
Rekisterinpitäjä voi tarvi aessa pyytää pyynnön tekijää
todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta
henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luote avalla tavalla, sen
varmistamiseksi, e ä henkilö etoja ei rekisteröidyn oikeuksien
käy öön lii yen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen.

