
TIETOSUOJASELOSTE 

EU:n yleisen +etosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen +etosuojaseloste. Päivite=y 27.1.2021 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

VT Sport Laser Suomi Oy, Haavikko+e 24 B 6, 04260-Kerava 

Y-tunnus: 3156784-3 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Vera Tamminen, vera@priimavalmennus.fi 

3. REKISTERIN NIMI 

Verkkopalvelun käy=äjärekisteri 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Oikeus käsitellä henkilö+etoja perustuu asiakassuhteeseen, jolloin käsi=elemme +etoja sopimuksen 
täy=ämiseksi tai sen valmistelemiseksi. Tietoja käsitellään verkkopalvelun tarjoamiseksi ja tuo=eiden 
myymiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suori=amiseksi. 
Kirjanpitotarkoitukseen käsi=elemme +etoja lakisääteisen velvollisuutemme perusteella.  

Markkinoin+a suoritamme sen sijaan oikeutetun etumme perusteella. Rekisterinpitäjä on suori=anut 
tasapainotes+n, jonka tuloksena henkilö+etojen suojaa edelly=ävät rekisteröidyn oikeutetut edut tai 
perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän oikeute=ua etua käsitellä henkilö+etoja.  

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Käsiteltävät henkilö+edot 

• nimi ja yhteys+edot: sähköpos+osoite, osoite+edot, puhelinnumero ja verkkoyhteyden IP-osoite 

• +laus+edot sekä peruutus- ja muutos+edot  

• asiakkuuteen lii=yvä yhteydenpito puhelimitse ja sähköpos+n välityksellä sekä muu vies+ntä ja 
vuorovaikutus sosiaalisen median kanavissa 

Säilytämme +laus+etoja, mu=a emme kerää ostohistoriasta rekisteriä, emmekä käytä +etoja profiloin+in tai 
kohdenne=uun markkinoin+in.  

Asiakas luovu=aa laskutus- ja maksu+edot suoraan ulkopuoliselle maksupalveluntarjoajalle.  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin tallenne=avat +edot saadaan asiakkaalta itseltään. Käy=äjä luovu=aa +etoja verkkosivustojen ja 
somekanavien kau=a käy=äessään palvelua tai vies+essään palveluntarjoajan kanssa.  



7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Tuo=eita oste=aessa asiakas luovu=aa laskutus- ja maksu+edot suoraan maksupalveluntarjoajalle.  

Tilausten toimi=amiseen käytämme ulkopuolisia toimi=ajia, kuten Matkahuoltoa, jolloin toimitus+edot 
siirtyvät kyseisille palveluntarjoajille.  

IT-tukea saamme tarvi=aessa Kirsi Salonen Graphic Design:lta. Heillä voi olla palveluiden teknisen ylläpidon 
ja kehi=ämisen vuoksi väliaikaises+ pääsy henkilö+etoihin. 

Säilytämme henkilö+etoja Applen iCloud-pilvipalvelussa, jolloin +etoja saa=aa siirtyä myös EU:n 
ulkopuolelle. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin +etosuojalainsäädännön vaa+muksia. Rii=ävä +etosuoja 
ja -turva varmistetaan tarvi=aessa mallisopimuslausekkeilla. 

Tietoja luovutetaan tarpeen tullen myös tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus +etojen saan+in, 
kuten toimivaltaisille viranomaisille. Kaikessa henkilö+etojen luovutuksessa noudatamme kulloinkin 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimitaan sen sallimissa ja velvoi=amissa rajoissa. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käsi=elyssä noudatetaan huolellisuu=a ja +etojärjestelmien avulla käsiteltävät +edot suojataan 
asianmukaises+ esimerkiksi palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. 

Kun rekisteri+etoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden lai=eiston fyysisestä ja digitaalisesta 
+etoturvasta huolehditaan asiaankuuluvas+. Rekisterinpitäjä huoleh+i siitä, e=ä tallenne=uja +etoja sekä 
palvelimien käy=öoikeuksia ja muita henkilö+etojen turvallisuuden kannalta krii_siä +etoja käsitellään 
luo=amuksellises+ ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Henkilö+etoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilö+etojen käy=ötarkoituksen kannalta tai 
sopimusvelvoi=eidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme nouda=amiseksi.  

10. EVÄSTEET 

Käytämme evästeitä sivustollamme. Evästeiden avulla varmistamme sivujemme toimivuuden ja pyrimme 
parantamaan käy=äjäkokemusta. Evästeet ovat pieniä +edostoja, joista osa on väl=ämä=ömiä, jo=a 
verkkosivu toimii.  

Lisä+etoa evästeistä voit kysyä [info@sportlasersuomi.fi]. 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat Medot ja oikaista virheelliset tai puuSeelliset Medot 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia +etoja on tallenne=u sekä saada jäljennös kyseisistä 
+edoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puu=eelliset +edot oikaistuksi.  

Mikäli haluat tarkistaa itsestäsi tallennetut +edot tai vaa+a niihin oikaisua, pyyntö tulee lähe=ää kirjallises+ 
rekisterinpitäjälle.  

Oikeus Metojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 



Sinulla on joissakin +lanteissa lainmukainen oikeus saada +etosi poistetuksi. Sinulla on oikeus +etojen 
poistamiseen muun muassa silloin, kun +etoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin 
kerä_in. 

Oikeus vastustaa Metojen käsiSelyä 

Sinulla on +etyissä +lanteissa oikeus vastustaa +etojen käsi=elyä. Silloin kun käsi=ely perustuu oikeute=uun 
etuumme, mu=a sinulla on henkilökohtainen erityinen peruste vastustaa +etojen käsi=elyä, arvioimme 
pyyntösi suhteessa oikeute=uun etuumme. Vaa+muksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen peruste, 
jonka vuoksi käsi=elyä vastustetaan.  

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilö+etojesi käsi=elyä suoramarkkinoin+a varten. 

Oikeus Metojen käsiSelyn rajoiSamiseen 

Sinulla on lainmukainen oikeus rajoi=aa henkilö+etojesi käsi=elyä.  

Sinulla on oikeus rajoi=aa käsi=elyä muun muassa silloin, kun me emme enää tarvitse +etoja käsi=elyn 
tarkoituksiin, mu=a tarvitset niitä itse esimerkiksi oikeudellisen vaateen laa+miseksi, esi=ämiseksi tai 
puolustamiseksi. Tietojen käsi=elyn rajoi=aminen tarkoi=aa, e=ä +etoja ei ak+ivises+ käsitellä. 

Oikeus siirtää Medot järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus saada +etosi siirretyksi itsellesi yleises+ käytössä olevassa koneellises+ lue=avassa 
muodossa.  

Siirto-oikeus koskee vain automaa_ses+ käsiteltäviä +etoja, jotka olet itse meille antanut ja joita käsitellään 
sopimuksen tai suostumuksen perusteella. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, e=ä oikeuksiasi on louka=u, voit tehdä valituksen +etosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin 
alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun 
toimiston yhteys+edot löydät osoi=eesta www.+etosuoja.fi (PL 800, 00521 Helsinki). 

YhteysMedot: 

VT Sport Laser Suomi Oy, Haavikko+e 24 B 6, 04260-Kerava 

Yhteyshenkilö: Vera Tamminen 

Sähköpos+: info@sportlasersuomi.fi 

Ollessasi yhteydessä sähköpos+tse, merkitse vies+n aiheeksi ”Tietosuoja”. 

Huomaathan, e=ä voimme tarvi=aessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme sinulle 
pääsääntöises+ kuukauden kuluessa pyynnön vastaano=amisesta. Jos esität useita pyyntöjä tai jos pyyntösi 
on erityisen monimutkainen, voimme tarpeen mukaan jatkaa vastauksen määräaikaa enintään kahdella 
kuukaudella. Ilmoitamme sinulle erikseen tällaisesta viivästymisestä.

http://www.tietosuoja.fi

