
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvointiliike Valo Ja Voima (valojavoima.fi -sivuston) rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan miten asiakkaiden henkilötietoja käytetään ja
kerätään.

Sitoudumme suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja rekisterin nimi
Hyvinvointiliike Valo ja Voima
Y-tunnus 3154600-6
Puhelinnumero: 0449788186
Sähköposti: onni@valojavoima.fi
Hyvinvointiliike Valo ja Voiman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä tarvittavat yhteystiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot
saadaan asiakkaalta mm. valojavoima.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse,
puhelimitse sekä asiakastapaamisissa.

Hyvinvointiliike Valo ja Voima:lle antamasi tiedot:

● Yhteystiedot

● Mahdolliset laskutustiedot

● Mahdolliset terveystiedot

Tietoja tarvitaan seuraaviin asioihin:

● Yrityksen toiminnan kehittämiseen

● Laskutukseen

● Lainsäädännön edellyttämän raportointi tiedon keräämiseen

● Palveluiden mahdollistamiseen

● Asiakassuhteen ylläpitoon
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

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
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

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).

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).


