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Rekisterin nimi

Tailorframe asiakasrekisteri / Passi

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Tailorframe oikeutettuun etuun,
sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.
Henkilötietojen käyttötarkoitus on Tailorframen ja sen asiakkaiden välisen
asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
-

sähköposti
kuva
puhelinnumero
koodi, jolla kuva on otettu
sijainti- ja aikatiedot kuvanottohetkeltä

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat asiakkaalta itseltään palvelun käytön tai muun
asioinnin yhteydessä saatuja tietoja.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle (Poliisin lupahallinnon
valokuvapalvelin) palvelun mahdollistamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tailorframe käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin ja
Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita
(sähköpostipalvelinta). Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä
käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain USA:han. Riittävä
tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan käyttämällä Euroopan
komission mallisopimuslausekkeita.

Rekisterin suojauksen
periaatteet A: Manuaalinen
aineisto

Rekisterin suojauksen
periaatteet B: ATK:lla
käsiteltävät toiminnot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla
teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt
henkilöt. Henkilötietoja säilytetään kuusi kuukauttaa kuvanotosta eteenpäin.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon
käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-,
kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Evästeet

1/2

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen
rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on
allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on
oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä
yrityksen henkilörekisterin yhteyshenkilölle.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai
jolle tiedot on luovutettu.
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.
Asianomainen voi saattaa epäämisen ratkaistavaksi.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen
anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.
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