
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

 

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 

rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2019. Viimeisin päivitys 20.6.2020. 

  

1. Rekisterin ylläpitäjä 

Rita Haapakoski / Yritys: Kauneus- ja Terveyskulma MySkin; Y-tunnus: 2982169-7 

Os. Teiskontie 20C56, 33540 Tampere 

  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Rita Haapakoski (rita@kauneusterveyskulma.fi) 

 

3. Rekisterin nimi  

Kyseessä on henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri ”Kauneus- ja Terveyskulman 

uutiskirjerekisteri”. 

Rekisteriin liittyvä yrityssivusto: https://www.kauneusterveyskulma.fi/ 

  

4. Oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle syntyy 

henkilön oman suostumuksen kautta.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

- Asiakassuhteiden ylläpito ja hoitaminen 

- Palveluiden ja sivuston toiminnan kehittäminen 

- Yhteydenpito asiakkaisiin  

- Tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja tuottaminen 

- Kumppanuus- ja affiliatemarkkinointi 

Rekisteri koostuu kotisivustolla olevien mainosten tai oppaiden, sosiaalisten palveluiden kuten 

Facebookin tai yrityksessä henkilökohtaisesti allekirjoitetun luvan kautta sähköpostilistalle 

liittyneistä käyttäjistä (asiakkaista). Rekisterin tietoja käytetään yrityksen ja käyttäjien (asiakkaiden) 
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välisen asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin. Rekisterissä oleville voidaan lähettää tietyin 

väliajoin sähköpostitse tietoa yrityksen tapahtumista, uutisista ja palveluista. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostilistalta voi 

poistua milloin tahansa kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta (unsubscribe/poistu listalta).  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä (asiakkailta) seuraavasti: 

- Sähköpostitse (sis. kaksivaiheinen vahvistus liittymisestä) 

- Sosiaalisen median palvelujen kautta 

- Asiakastapaamisisissa   

- Muissa tilanteissa, joissa asiakas antaa hyväksynnän tietojensa luovuttamiseen ja käyttöön 

  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle myynti- mielipide- tai 

markkinointitutkimustarkoituksiin. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin, kuin asiakkaan kanssa 

on henkilökohtaisesti sovittu.  

Kauneus- ja Terveyskulma MySkin käyttää sähköpostiviestinnässään MailChimp –palvelua, jonka 

myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella, kuitenkin EU-U.S. Privacy Shield Framework -

säädöksien puitteissa. MailChimp -palvelun tietosuojasta lisätietoa: https://mailchimp.com/legal/ 

 

8. Kolmansien osapuolien sivustoille johtavat linkit  

Blogiartikkeleissa voi olla kolmansien osapuolien sivustoille johtavia linkkejä, ns. affilliatelinkkejä. 

Nämä sivustolinkit on merkitty (*) -merkillä. Näiden linkkien kautta tulleista ostoksista saan pienen 

komission. Affiliatelinkin klikkaaminen ei aiheuta sen käyttäjälle mitään kuluja, eikä pelkän linkin 

klikkaus tuo minulle tuloja. Suosittelen affiliate -linkkien kautta vain tuotteita, joita olen itse 

käyttänyt ja todennut toimiviksi.  
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja henkilötietoja 

käsitellään luottamuksellisesti siten, että asiaankuulumattomat eivät pääse tietoihin käsiksi. 

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisten toimenpiteiden avulla ja 

laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  

  

10. Rekisterin käyttäjän oikeudet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 

haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 

ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä 

korjattavaksi vaadittava tieto, käyttäjän mielestä oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. 

Mikäli henkilötietojen käsittelyyn ei ole tarvetta liittyen tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun 

tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksensa, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt 

henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisterin käyttäjällä oikeus saada häntä koskevat tiedot poistettua 

rekisteristä. 

 

11. Lisätietoja 

Lisätietoja rekisteriin liittyvissä kysymyksissä: rita@kauneusterveyskulma.fi 

 

Kauneus- ja Terveyskulma MySkin pidättää oikeuden rekisteriselosteen päivitykseen ja 

muuttamiseen. Muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille lain tai viranomaisen tätä edellyttäessä. 
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