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VETIKKO TRAVELIN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJA- JA 

REKISTERISELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

pH Vetikko Oy/Vetikko Travel 

2. Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri 

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Yhteyshenkilö: Paula Vetikko 

Organisaatio Vetikko Travel, Asemakuja 3, 44300 Konnevesi Puh. 010 235 1100 

Sähköpostiosoite: paula@vetikkotravel.com 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vetikko Travelin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, 

asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. 

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välttämättömästi liittyviä muita henkilötietoja, 

joita voivat olla asiakkaan vastapuolet, yhteistyökumppanit ja näiden asiamiehet ja neuvonantajat. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen ja toimeksiantojen 

hoitaminen niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen. 

Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta. 

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, joita voivat olla:  

nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika, urheilukilpailujen kysymät tiedot, sukupuoli 

Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. 

 



 
 
6. Tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään toimeksiannon, kampanjoiden, palautteiden ja 

uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä. 

7. Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai 

viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja siirretään matkan varaamisen ja 

suorittamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA-maihin että niiden 

ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita 

8. Tietojen säilytysaika 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 

9. Rekisterin suojaus 

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole 

niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. 

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen 

henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. 

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista 

vastaavalle henkilölle. 

11. Siirto- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, 

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu 

suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. 

Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018. 

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa 

ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 

  



 
 

VETIKKO TRAVELIN MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJA- JA 

REKISTERISELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä 

pH Vetikko Oy/Vetikko Travel 

2. Rekisterin nimi 

Markkinointirekisteri, Vetikko travelin uutiskirjerekisteri 

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Yhteyshenkilö: Paula Vetikko 

Organisaatio Vetikko Travel, Asemakuja 3, 44300 Konnevesi 

Puh. 010 235 1100 

Sähköpostiosoite paula@vetikkotravel.com 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vetikko Travelin ja asiakkaan välinen asiakassuhde ja 

uutiseten ja markkinointiviestien lähettäminen. 

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään markkinoinnin hoitamiseen, asiakassuhteen 

ja toimeksiantojen hoitamiseen. 

Markkinointirekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, joita voivat olla nimi, 

osoite, sähköposti, puhelinnumero. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-

osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. 

 

6. Tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään toimeksiannon, kampanjoiden, palautteiden ja 

uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä. 

7. Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai 

viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain 

periaatteita 

8. Tietojen säilytysaika 

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 



 
 
 

9. Rekisterin suojaus 

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole 

niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Käyttö on 

suojattu tunnuksin ja salasanoin. 

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen 

henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. 

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista 

vastaavalle henkilölle. 

11. Siirto- ja kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, 

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu 

suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. 

Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018. 

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa 

ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 

 

 


