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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä on Riian Kiintopoiste Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.11.2019. 
1. REKISTERINPITÄJÄ 

Yritys: Riian Kiintopiste Oy 

Y-tunnus: 3094123-1 

Osoite: Vakka 1 c 44, 04400 Järvenpää 

Puhelin: 041 3176993 

  

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

Nimi: Riia Venhola 

Sähköpostiosoite: riia.venhola@riiankiintopiste.fi 

 

3. REKISTERIN NIMI 

Yrityksen asiakasrekisteri 

  

4. KENEN TIETOJA KERÄTÄÄN  

 Asiakkaiden 

 Alaikäisten asiakkaiden huoltajan 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 

 Asiakassuhteiden ylläpito 

 Yhteydenpito asiakkaisiin  

  

6. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN 

 Henkilön nimi 

 Henkilötiedot  

 Yhteystiedot 

 Valmennuksien käyntitiedot 

 Alaikäisen asiakkaan huoltajan tiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)   

Järvenpää
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7. ASIAKASTIEOJEN SÄILYTYSAIKA 

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti. 

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilö luovuttaa itse henkilötietonsa. Alaikäisen asiakkaan osalta tietoja saadaan hänen itsensä 
lisäksi hänen huoltajaltaan. 

  

9. OIKEUTESI 

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohjataan osoitteeseen: riia.venhola@riiankiintopiste.fi 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Sinulla on oikeus tarkastaa Riian Kiintopiste Oy:n hallussa olevat henkilötietosi. Mikäli havaitset 
tiedoissa puutteita voit pyytää Riian Kiintopiste Oy:tä täydentämään ne ottamalla yhteyttä 
ylläolevaan osoitteeseen. 

Vastustamisoikeus 
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet Riian Kiintopiste Oy:n 
käyttäneen niitä väärin. 

Poisto-oikeus 
Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätty henkilötieto tai voit pyytää poistamaan ne 
henkilötiedot, jotka koet tarpeettomiksi asiakassuhteen hoitamista varten. 

Suoramarkkinointikielto 
Sinulla on oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja 
mielipidetutkimuksiin, profilointiin, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen. 

Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet Riian Kiintopiste Oy:n toiminnan 
olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa. 

  

10. TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 Tilitoimisto, Tili- ja talouspalvelu Sara Ky (laskutustiedot) 

 Asiakkaan luvalla ja hänen pyynnöstään kolmannelle osapuolelle ( esim. lääkäri, Kela, 
oppilaitos)  

 Asiakasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa 
pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. 

Tietojen salassapito on varmistettu lukollisella, paloturvallisella arkistokaapilla. 

 

11. TIETOJEN SIIRTO EU:n ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Asiakastietojen säilytys vain manuaalisesti, lukollisessa ja paloturvallisessa arkistokaapissa.  

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET 

Riian Kiintopiste Oy päivittää tätä selostetta tarvittaessa. Päivitysajankohta ilmenee 
tietosuojaselosteen yläreunasta. 


