
Tietosuojaseloste 

 

Tietosuojaperiaatteet ja tietosuojaseloste 

Noudatamme toiminnassamme vähintään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia tietoturvamääräyksiä. 
Teemme kaikkemme, jotta Sinun tietosi olisivat turvassa ja voit turvallisesti asioida kanssamme verkon ylitse. 

Tietosuojaperiaatteet ja fyysinen tietosuoja 

Kunnioitamme jokaisen asiakkaan oikeutta yksityisyyteen ja huolehdimme kaikista meille annetuista tiedoista 
erittäin huolellisesti. Kaikki tiedot ovat suojattu kulloinkin käytössä olevalla, parhaalla mahdollisella salaus- ja 
suojaustekniikalla. Jokainen verkkopalvelu on SSL-suojattu. 
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LYHYESTI: 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten ja niiden käsittelyn oikeusperusteena on meidän 
välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen 
syntymiselle. Henkilötietojasi vastaanottavat yritys ja sen työntekijät, maksunvälittäjä joka vastaanottaa sinulta 
maksun, kuljetusyritys joka kuljettaa tavaran sinulle, tilitoimisto joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme, 
tilintarkastaja joka tarkastaa kirjanpitomme sekä verkkosivujen ylläpitäjä. Säilytämme henkilötietojasi 
verkkokaupassa viiden vuoden ajan, sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan sekä kirjanpitoaineistossa 
seitsemän vuoden ajan. Sinulla on seuraavat oikeudet: oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot - oikeus 
tietojen oikaisemiseen - oikeus käsittelyn rajoittamiseen - oikeus vastustaa käsittelyä - oikeus peruuttaa 
suostumus - oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla 
unohdetuksi", jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. 

Tiedon käsittely- ja säilytysperusteet 

Käsiteltävän tiedon perusteet ovat joko verkkosivujen selaus ja evästeiden käyttöönottaminen selaajan 
tietokoneella käytön helpottamiseksi ja relevantin sisällön kohdistamiseksi tai asiakkuussuhde, jotta tilatut 
tuotteet voidaan toimittaa oikeaan paikkaan. 

Kaikkea taltioitua tietoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Luovutamme henkilötietoja kuljetus-, 
pankki- ja tietotekniikka-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme esim. lähetysten ja maksutapahtumien 
käsittelyä varten. 

Asiakasrekisterin sisältö 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite ja 
mahdollinen tilaushistoria tilatuista tuotteista. Tiedot tallentuvat järjestelmään tilauksen toimittamista ja 
varmistamista varten. Tilaus sekä rekisteröityminen katsotaan suostumuksen antamiseksi tietojen käsittelyyn. 

Henkilötunnusten käsittely 



Maksun yhteydessä verkkokauppa kysyy henkilötunnusta, mikäli asiakas valitsee kassalla lasku -tyyppisen 
maksuvaihtoehdon. Henkilötunnusta ei taltioida missään vaiheessa, vaan se välitetään sopimuskumppanin 
rajapinnan läpi SSL-salatusti maksuvarmennuspalveluun ja/tai luotonantajalle luottoperusteista myyntiä varten. 

Omien tietojen poistaminen ja suostumuksen peruuttaminen 

Suostumus omien tietojen käsittelylle voidaan peruuttaa. Omien tietojen poistaminen kokonaan voidaan tehdä 
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti asiakaspalveluun. Mikäli asiakkaan tietoihin kohdistuu tilaus, tietojen 
säilytysperuste säilyy voimassa tilaus- ja toimitushistorian todentamiseksi kirjanpidossa mm. verottajaa varten 
koska tällöin tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Muutoin 
tiedot poistetaan pyynnöstä kokonaan. 

Rekisteri 

Rekisterin taustalla on asiakas- ja tilausrekisteri. Rekisterin pitäjänä toimii Kyösti Mäkimattila Oy. Rekisteritiedon 
käsittelijöinä toimii yllä mainitun kuvauksen periaatteilla Kyösti Mäkimattila Oy:n sopimuskumppanit jotka 
noudattavat GDPR tietosuojaperiaatteita. Rekistereiden tiedot säilytetään EU:alueella poislukien nimettyjen 
markkinoinnin sopimuskumppaneiden rekisterit, jotka sijaitsevat USA:n alueella. Sopimuskumppanit ovat 
sitoutuneet kirjallisella sopimuksella EU:n GDPR asetusten noudattamiseen omassa toiminnassaan. 

Tietosuojavastaava 
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