Tyhjennä lomake

Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä

24.05.2018

Nimi (y-tunnus)

Taxari Travel Agency Oy / Meri-Lapin Matkatoimisto Y-1847992-9
Osoite

Kauppakatu 29, 94100 KEMI
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

matkatoimisto@sealapland.com, puh. 0104225590
Nimi

2
Irina Louste
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Kauppakatu 29, 94100 Kemi
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

irina.louste@taxari.com, puh.0407220595
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Rekisteri perustettu asiakkaiden matkustusta hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä
Henkilötieto- sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita (EU Ceneral Data Protection Directive
jen käsittelyn
679/2016).
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Matkustajatiedot
Tietoja voivat olla koko nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, työnantajasi ja
fyysinen osoitteesi. Saatamme vaatia matkustajilta myös passin numeron, sukupuolen ja
syntymäajan. Jos varaamme matkan matkakumppaneillesi, voimme kerätä heistä
vastaavat tiedot. Matkustajatiedot liittyvät matkustajaprofiiliisi, johon tallennamme matkasi
varaamista ja palveluidemme sinulle tarjoamista varten välttämättömät tiedot. Voit
halutessasi antaa matkustajaprofiilissasi enemmän tietoja, esimerkiksi lentoyhtiöiden
kanta-asiakaskorttien numerot, viranomaistunnisteet ja yhteystiedot hätätilanteessa.
Matkustustiedot
Jos varaat kauttamme matkan, keräämme matkaasi koskevia tietoja (kuten saapumis- ja
lähtöpaikan, lentoyhtiön, hotellin ja autonvuokrausyrityksen) ja kaikki muut tiedot, joita
tarvitaan varaustesi toteuttamisessa. Voimme myös kerätä erikoistietoja voidaksemme
tarjota pyydettyjä käytettävyys- tai ateriapalveluita tai muita palveluita.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Talletettavat henkilötiedot hankitaan säännönmukaisesti.Tietoja ei hankita ulkopuolisista
lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

Matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen
kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että
niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain
periaatteita. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että
tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat solmineet Taxari Travel Agency Oy:n kanssa
sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

8
Matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen
Tietojen siirkannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että
to EU:n tai
ETA:n ulko- niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain
puolelle

periaatteita.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kaikkia henkilöasiakkaaseen liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa
ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käytämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme
henkilötietojasi valtuuttamattomalta pääsyltä ja käytöltä. Säilytämme tietojasi vain niin
kauan kuin niitä tarvitaan tuotteidemme tai palvelujemme toimittamiseen laillisessa
liiketoimintatarkoituksessa, mikäli tietoja ei pidä säilyttää kauemmin lain tai määräysten
mukaan tai oikeustapauksia ja viranomaisselvityksiä varten.
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Tarkastusoikeus

Jos olet haluat päivittää meille antamiasi tietoja, sinulla on mahdollisuus saada tietosi
tarkasteltavaksi ja tehdäksesi niihin tai korjauksia. Ota yhteyttä
matkatoimisto@sealapland.com
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Sinulla on oikeus saada tietoja lain edellyttämässä laajuudessa siitä, käsittelemmekö
tietojasi, ja päästä tarkistamaan, korjaamaan, poistamaan tai epäämään tietoja
pyynnöstäsi ja ilman kustannuksia. Jos haluat saada tällaisia tietoja, johon sinulla on
oikeus, ota yhteyttä matkatoimisto@sealapland.com

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten.

Tulosta

