Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Farmaravinnon henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.9.2020. Farmaravinnolla on oikeus tarvittaessa muokata
ja päivittää selostetta.

1. Rekisterinpitäjä
Farmaravinto y-tunnus: 3154798-1
Jenni Lakso
Vanha Valtatie 115 L 17, 04460 Nummenkylä
puh: 044-2757998

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jenni Lakso
puh: 044-2757998
farmaravinto@dnainternet.net

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterin pitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehtyjen asiakassopimusten tallennus, tietojen ylläpito
asiakkaan tilaamista palveluista, yhteydenpito asiakkaisiin ja laskutustietojen ylläpito.
Henkilöllä on oikeus kieltää henkilötietojensa tallentamisen rekisteriin, mutta tällöin palveluita ei
välttämättä voida hänelle tarjota.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), ostettava palvelu, laskutustiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan
ravintovalmennusta varten täytetyt ruokapäiväkirjan tiedot.
Tietoja säilytetään asiakkuussuhteen ja mahdollisten laskutussaatavien perimisen ajan. Tiedot
poistetaan heti kun niiden säilyttämiselle ei ole enää tarvetta-

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista, ruokapäiväkirjasta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Yrityksessä
työskentelee vain sen omistaja, joten muut henkilöt eivät käsittele tietoja.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, poistamista 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).

