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Veranaturan asiakasrekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Veranatura
Kumpulantie 3 A 2
21230 Lemu
Tietosuojavastaavan yhteystieeott
Anne-Mari Hutunen
Kumpulantie 3 A 2
21230 Lemu
Puh. 045 86 190 86
anne-mari.hutunennveranatura.f

2. Rekisterin nimi
Veranaturan asiakasrekisteri

3. Henkilöteeot ja niieen käytötarkoitus (Rekisteröieytu
Asiakasrekisterimme kataa kaikki asiakkaieen nimet ja henkilötieeott joita keräämmet kun asiakas käytää
palveluitammet tieeustelee tai suunnitelee matkaat varaa matkaat matkustaa kanssamme tai kun hän
antaa palauteta kirjallisesti tai suullisesti.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiint
matkan saatavuustieeusteluat varaamista tai toteutamista vartent tai lakisyistä.

4. Rekisteriin tallennetavat henkilöteeot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tieeott
Yhteystieeot





nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero

Matkasta / käytötarkoituksesta riippuen myös



tieeot ostetuista matkoista / palveluista
matkustuspäivämäärät
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lentotieeot
huonetyyppi
sukupuoli (passin / henkilökortin mukainen)
syntymäaika
pituus
erikoisruokavalio
allergiat
sairaueet
asiakkaan itsensä antamat arkaluontoisett terveyteen tai muuhun vastaavaan liityvät tieeot
maheollisen vuokrapyörän tyyppi ja malli

5. Rekisteröieyn oikeueet
Rekisteröieyllä on seuraavat oikeueett joieen käytämistä koskevat pyynnöt tulee teheä osoiteeseen
infonveranatura.f
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötieeot.
Oikeus tetojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuteelliset tieeot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsitelyät mikäli kokeet etä henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointkielto
Rekisteröieyllä on oikeus kieltää tietojen käytäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröieyllä on oikeus pyytää tietojen poistamistat jos tietojen käsitely ei ole tarpeen. Käsitelemme
poistopyynnönt jonka jälkeen joko poistamme tieeot tai ilmoitamme perustellun syynt miksi tietoja ei voiea
poistaa.
On huomioitavat etä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamata pyyeetyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilytää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2t 10 ))
määritellyn ajan (10 vuota) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liityvää aineistoa ei voiea poistaa ennen
määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruutaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsitely perustuu ainoastaan suostumukseent eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteent voi rekisteröity peruutaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valitaa päätöksestä tetosuojavaltuutetulle
Rekisteröieyllä on oikeus vaatiat etä rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsitelyä siksi aikaat kunnes asia
saaeaan ratkaistua.
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Valitusoikeus
Rekisteröieyllä on oikeus teheä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelut jos hän kokeet etä rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsääeäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystieeott www.tietosuoja.f/f/ineex//yhteystieeot.html

6. Säännönmukaiset tetolähteet
Asiakastieeot saaeaan säännönmukaisestit
kun asiakas tieeustelee tai varaa matkaa puhelimitse tai sähköisesti kotisivujemme varauslomakkeellat sekä
kun hän antaa suullista (puhelin) tai kirjallista palauteta (palautelomaket sähköposti)

7. Säännönmukaiset tetojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Veranaturan ulkopuolelle.
Luovutamme tarvitaessa tietoja matkan saatavuustieeusteluat varaamista ja toteutamista varten
kumppaneillemmet paikallisille eeustajillemmet majoitajillet kuljetus- ja laivayhtiölle. Kyseiset yritykset
ovat sitoutuneet noueatamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsitelyn kesto
Keräämme ja säilytämme (käsitelemme) henkilötietoja vain niin kauan kuin se on käytötarkoituksen ja /
tai viranomaismääräysten kannalta tarpeellista.

9. Henkilötetojen käsitelijät
Veranaturan asiakasrekisteriä käsitelevät Veranaturan yritäjä / rekisterinpitäjät työntekijät ja harjoitelijat.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EUtn tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaatnen päätöksenteko ja profloint
Emme käytä tietoja automaatseen päätöksentekoon tai proflointiin.

