Kirppistapahtumat.fi -sivuston tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Tmi Detta Tåg. Pukkilantie 2 B 10, 00650 Helsinki.
Y-tunnus 2262353-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Orvokki Hyytinen. Sähköpostiosoite: kirppisinfo@kirppistapahtumat.fi. Puhelinnumero: 0403390885.

3. Rekisterin nimi
Kirppistapahtumat.fi -sivustoon liittyvä asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on joko
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus, rekisteröidyn antama suostumus tai rekisterinpitäjän
oikeutettu etu (eli asiakassuhde).
Sopimus on kyseessä niiden rekisteröityjen osalta, jotka ovat varanneet Kirppistapahtuma.fi -sivustolta
myyntipaikan.
Suostumus on kyseessä niiden rekisteröityjen osalta, jotka ovat liittyneet Kirppistapahtumat.fi
-sähköpostituslistalle.
Oikeutettu etu on kyseessä niiden rekisteröityjen osalta, jotka ovat varanneet Kirppistapahtuma.fi -sivustolta
myyntipaikan johonkin myynnissä olevaan kirpputoriapahtumaan. Heidät lisätään sähköpostilistalle ja heille
lähetetään kyseiseen myyntipaikkaan ja -tapahtumaan liittyviä tiedotteita. Lisäksi heille lähetetään
markkinointiviestejä tulevista myyntitapahtumista.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tiedotus ja
markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Erityisiä (ns. arkaluonteisia) henkilötietoja
ei käsitellä eikä talleteta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri koostuu kahdesta osasta, asiakasrekisteristä ja markkinointirekisteristä.
Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, käytetyn yhteyden IP-osoite sekä muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Säilytämme tiedot maksimissaan 18 kuukautta.
Markkinointirekisteriin tallennamme ainoastaan sähköpostiosoitteen. Säilytämme tiedot niin kauan kuin
postituslista on olemassa. Henkilö voi poistaa itsensä postituslistalta uutiskirjeessä tulleiden ohjeiden
mukaisesti tai kirjoittamalla sähköpostilla viestin ”pois listalta” osoitteeseen kirppisinfo@kirppistapahtumat.fi.
Jokainen ostotapahtuman suorittanut henkilö lisätään myös postituslistallemme.
Jos olet ilmoittautunut sähköpostitse uutiskirjeemme tilaajaksi eli postituslistallemme, sinusta rekisteröidään
ainoastaan sähköpostiosoitteesi. Myös lähettämäsi sähköposti jää arkistoomme.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
sopimuksista, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
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 tai yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

