
 
 TIETOSUOJASELOSTE, NIEMENPELLON TALLI 

 
TIETOSUOJASELOSTE  

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa 

noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden 

suojasta.  

1.Rekisterinpitäjä ja asioita hoitava henkilö  

 

Nimi:   Niemenpellon talli 

Henkilö:   Maarit Relander  

Osoite:   Sairilanniementie 5, 50180 Mikkeli 

Y-tunnus:   Y1228912-0 / Jyrki Relander 

Puhelinnumero:  +358 50 535 0791 

Sähköpostiosoite maarit.relander@kolumbus.fi 

 

2.Rekisterin käyttötarkoitus  

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä varauskalenteripalvelun edellyttämien 

varausten ja yhteydenottojen mahdollistamiseen. Niemenpellon talli kerää henkilötietoja voidakseen tehdä 

asiakaspalvelustaan paremmin sujuvaa ja yksilöidympää. Kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoitukseen 

eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.  

 

3.Henkilörekisterin tietosisältö  

Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot. Käyttäjätiedot varauskalenteria 

varten: asiakkaan itse määrittelemä käyttäjätunnus ja salasana tai vaihtoehtoisesti asiakkaan pyytäessä, Niemenpellon 

tallin määrittelemät käyttäjätunnus ja salasana sekä tiedot asiakkaan tuntivarauksista ja peruutuksista. 

 

 4. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja tämän suostumuksesta. 

 

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa: 

- Lainsäädännön vaatiessa 
- Palveluntarjoajalle varauskalenterin teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten 
- Silloin, kun uskomme ja olemme varmistuneet, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme 

turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten 
pyyntöihin 

http://www.kolumbus.fi/maarit.relander/


6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

7. Evästeiden (cookies) käyttö  

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden 

tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat 

ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskevan 

lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä 

mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden 

käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan 

poistaa. Evästeiden avulla kerättyjä tietoa hyödynnetään sivuston käytön parantamisen ja kehittämisen puitteissa, ei 

muussa tarkoituksessa. 

 

8. Rekisterin suojaus  

Tiedot siirretään TSL-suojatun yhteyden ylitse sekä tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen 

käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat 

tietoja tehtävissään.  

  

Mikkelissä 12.2.2018  


