REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.9.2017

Nimi

Nimi: Ilona Group Oy
Y-tunnus: 2747856-5
Osoite

Postiosoite: Kylänvanhimmantie 30.A, 00640 HELSINKI.
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

heidivuorio1@gmail.com
Nimi
2
Yhteyshenki- Nimi: toimitusjohtaja
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Postiosoite: Kylänvanhimmantie 30.A., 00640 HELSINKI
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähkoposti: info@ilonagroup.fi
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Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Ilona Group Oy:n Palvelutoimintaa koskeva asiakasrekisreri
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Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
tunnus,
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot,
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja
hakutiedot,
mahdolliset luvat ja suostumukset,
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Tarkoituksena on yrityksen asiantuntijapalveluiden asiakashallinnan toteuttaminen ja erityisesti
internetin kautta tapahtuvan tilaamisen asianmukaisuuden turvaaminen sekä yritykselle että
asiakkaalle. Lisäksi asiakkaiden maksuvalmiuden varmistamisessa Ilona Group Oy on tarvittaessa
yhteistyössä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa.
Tarvittaessa markkinointi omille asiakkaille; Ei edelleen luovutusta suoramarkkinointiin.
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Henkilötiedot kertyvät pääasiallisesti yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaiden tilausten kautta.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä tietoja siirretä Suomen
Tietojen
ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain yrityksen toimialaan kuuluviin tehtäviin, eikä niitä luovuteta
säänulkopuolisille.
nönmukaiset
luovutukset

8
Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n alueen ulkopuolelle.
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti, tarkistaa maksutta kerran vuodessa, mitä häntä
koskevia tietoja on tallennettu manuaalisesti.
Tietoja annetaan kirjallisesti ja postitetaan kyseisen henkilön rekisterin ilmoittamaan osoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen
Ilona Group Oy
toimitusjohtaja
Kylänvanhimmantie 30.A.
00640 Helsinki
Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain mukaisesti, tarkistaa maksutta kerran vuodessa, mitä häntä
koskevia tietoja on tallennettu. Oikeus koskee myös ATK:lla käsiteltävät tiedot.Rekisterin tiedot
kerätään asiakaspalvelun tietokantaan, joka on teknisesti suojattu palomuurien ja salasanoin,
maksimaalisen tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
Tietokantaan pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt ja tiedot on määrätty salassa
pidettäväksi.
Yrityksen tietosuojavastaavana toimii OTK Jarmo Orola

