Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste 16.11.2019
Tämä on Sisustus Siennan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, joiden
käsittely on perusteltua asiakassuhteeseen, sopimuksiin, sivuston käyttöön, lakisääteisiin
velvoitteisiin tai henkilön suostumukseen perustuen.
Rekisterinpitäjä
Sisustus Sienna
Pilppalantie 7, 79910 Kerma
Y-tunnus 1191644-4
sisustus@sienna.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pia Issakainen
sisustus@sienna.fi 040 7542928
Rekisterin nimi
Sisustus Sienna-verkkokaupan asiakasrekisteri
Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhde
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja
hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin sekä
paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen
käyttäminen suoramarkkinointiin.
Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•
•

Etu- ja sukunimi
Osoite
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Asiakasnumero
Sukupuoli
www-osoite
Yritysasiakkaan y-tunnus

Lisäksi rekisteriin kerätään tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan
ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme ensisijaisesti henkilötietoja asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilausten ja tilausten
palautusten yhteydessä. Lisäksi saamme asiakkaan tietoja erilaisten lomakkeiden, kilpailujen ja
arvontojen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta
edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen
hallinnointiin liittyvien toimien, kuten verkkokauppa-alustan hallinnoinnin, yhteydessä, tilausten
toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Informoimme asiakkaitamme tietopyynnöistä, jos se on lain puitteissa sallittua. Ei tietojen
luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden
toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä
on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on
tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston
avulla.
Henkilötietojen säilytys
Säilytämme henkilötietojasi:
- verkkokaupassa viiden vuoden ajan
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä
velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
Pyynnöt ja muutokset omiin henkilötietoihin liittyen voi esittää sähköpostitse rekisterinpitäjälle
osoitteeseen: sisustus@sienna.fi
Evästeet
Verkkokaupassa käytetään evästeitä (cookies) turvallisen ja tehokkaan vierailun takaamiseksi sekä
käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.
Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää
tietoja, joita käytetään muun muassa helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeet eivät

vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.
Evästeet voidaan poistaa käytöstä käyttäjän oman selaimen asetuksista. Tämä kuitenkin voi
vaikuttaa verkkokauppamme toimivuuteen.

