Tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Tmi Arctica Artistan toteuttama henkilötietojenkäsittely koskien sen
asiakastoimintaa, verkkosivujen kävijöitä sekä turvallisuuspalveluneuvontaa ja koulutustoimintaa.

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Arctica Artista, Hetantie 52, Enontekiö. Y 2414690-1, tel. +358 400 180685, info@urttas.com

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Kari Anunti, tel. +358 400 180685, kari.anunti@urttas.com

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakastoiminnassa kerättyjä henkilötietoja ja yhteystietoja rekisteröidään ainoastaan siltä osin kuin on
tarpeellista tehtävän ja asiakaspalvelun onnistumiseksi. Yritys ei kerää henkilötunnuksia.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu:
•
•
•

Rekisteröidyn antamaan suostumukseen
Sopimukseen, jonka osapuolena rekisteröity on
Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen tai lakiin

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Yrityksen toiminnassa kerätään nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Asiakastietoja
käsitellään luottamuksellisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja tai mitään muuta yksilöivää tietoa ei asiakastoiminnassa kerätä. Asiakas luovuttaa tiedot
palvelutilauksen yhteydessä.

7. Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille kuin todistetusti asiakkaalle itselleen. Viranomaisilla on lakiin
perustuva oikeus tietyissä tapauksissa vaatimuksen johdosta saada tietoja käyttöönsä.

8. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastoiminnassa saadut rekisteröidyt tiedot säilytetään yrityksen asiakastietojärjestelmässä. Asiakkaalla
on oikeus pyytää tietojensa poistoa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa.
Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos
tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa. Tarkastaminen tapahtuu osoittamalla
kirjallisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai
puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Tietojen oikaiseminen tapahtuu osoittamalla kirjallisen
oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle.
Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, ellei tietojen
säilyttämiselle ole perustetta. Tietojen poistaminen tapahtuu osoittamalla rekisterinpitäjälle kirjallisen
vaatimuksen tietojen poistamisesta.
Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn
henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta on
osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta on
osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon
käsittely on perustunut. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn
epäkohdista valvovalle viranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).]

11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

