aitotrio.com

REKISTERISELOSTE
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Aito trio
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
jenni(at)aitotrio.com
3. Rekisterin nimi
www.aitotrio.com -verkkosivusto ja levymyynnin tilaajarekisteri
4. Rekisteröidyt
Levymyyntiä varten tilaajat luovuttavat aitotrio.com -sivuston ylläpitäjien käyttöön tilausta,
sen maksamista ja toimitusta varten tarvittavat tiedot.
5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Tilaajarekisterin käyttö perustuu levytilauksen tekevien henkilöiden suostumukseen.
Henkilöt antavat suostumuksensa tietojensa käsittelyyn ja säilyttämiseen levytoimituksen
ajan. Rekisteriä käytetään ainoastaan levymyynnin toimittamiseksi.
6. Käsiteltävät henkilötiedot
Tilaajilta kerätään nimi, toimitusosoite ja sähköpostiosoite sekä muut mahdolliset wwwlomakkeeseen täytettävät tiedot, verkkoyhteyden IP-osoite sekä tilauspäivä.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään pääsääntöisesti sivuston tilauslomakkeella.
Tilaajarekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada asiakkaalta myös sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietoja ei siirretä tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käsittelijöiden ulkopuolisille ilman
asiakkaan pyyntöä tai suostumusta. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.
9. Tietojen suojaus
Tilaajarekisteriä käsitellään sähköisesti sekä paperilla levytoimituksia varten. Rekisterissä
oleva tieto on tietokannassa sekä sivuston palvelimen omassa sähköpostissa, joka on suojattu

teknisin keinoin (mm. SLL-sertifikaatti). Sivuston ylläpitopalvelimet sijaitsevat Suomessa.
Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus on ainoastaan Aito triolla, sivuston
ylläpitäjällä sekä Aito trion levynmyynnin tiimillä, jotka ovat perehtyneet tähän
Tietosuojaselosteeseen.
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Aitotrio.com -tilaajarekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.
11. Tietojen käsittelyn kesto
Tietojen säilyttämisessä otetaan huomioon tilauksen toimitusaika. Tietoja säilytetään, kunnes
voidaan katsoa tilaajan vastaanottaneen toimituksen kohtuullisessa ajassa sekä tämän lisäksi
kuukauden (30 päivää) ajan.
12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietojenkäsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
13. Evästeiden (cookies) käyttö
Sivustolla ei käytetä evästeitä.
14. Rekisteröityjen oikeudet
Tilaajalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
tilaajarekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus
pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä
kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
15. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
16. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme tiedottaa niistä myös etusivulla.

