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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Savisaaren Ratsastuskeskus Oy 

Y-tunnus 0968437-3 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö 

Arja Hälinen 

Savisaaren Ratsastuskeskus Oy 

sähköposti: talli@savisaari.com 

3. Rekisterin nimi 

Savisaaren Ratsastuskeskuksen asiakasrekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Savisaaren Ratsastuskeskus ylläpitää asiakasrekisteriä ratsastuskoulun tuntitoimintaan 

liittyvää asiakaspalveluaan varten.  

Löytöeläinten omistajien yhteystiedot kerätään tarvittaessa, esim. eläinsuojelutapauksissa 

tai eläinten omistajalle palautukseen liittyvissä asioissa. 

Yksityishevosten omistajien yhteystiedot kerätään yleisen tiedonkulun varmistamiseksi. 

Alaikäisten lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja 

on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.  

 

Asiakassuhteen päättyessä asiakasrekisterissä olevat tiedot hävitetään, koska 

henkilötietolain tarkoittamaa rekisteröintiperustetta ei ole enää voimassa, eivätkä tiedot ole 

toiminnan kannalta enää tarpeellisia. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Savisaaren Ratsastuskeskus kerää asiakasrekisteriin vain yrityksen toiminnan kannalta 

tarpeellisia tietoja (Henkilötietolaki 9 §). Näitä tietoja ovat nimi ja puhelinnumero, joissain 

tapauksissa myös osoite. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan jäseneltä itseltään asiakkuuden 

alkamisen yhteydessä. Asiakas ilmoittaa tietoihinsa tulleista muutoksista yritykselle. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakasrekisteri säilytetään lukitussa laatikossa, johon on pääsy vain yrityksen 

henkilökunnalla / nimetyillä henkilöillä. He ovat sitoutuneet siihen, ettei jäsenrekisterin 

tietoja luovuteta ulkopuolisille (Henkilötietolaki). 

10. Tarkastusoikeus 

Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin 

tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä 

kirjallisesti yrityksen tietosuojavastaavalle / rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. 

11. Rekisteritietojen korjaaminen 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja 

mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot itseään 

koskevia tietojen käsittelystä osoitetaan sähköpostiosoitteeseen talli@savisaari.com. 


