Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolain (10 ja 24 pykälän) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 25.5.2018
1.Rekisterin ylläpitäjä
Tmi Heini Tani / Miracles Beauty &Nails
Kivenhakkaajantie 6A
04200 Kerava
2.Rekisteriasioiden yhteystieto
Omistaja Heini Lohikoski
heini.lohikoski @gmail.com
+358 41 457 6785
3.Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen
ylläpitämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
°asiakassuhteen hoitaminen
°hoitopalveluiden kontraindikaatioiden pois sulkeminen
5.Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:
•asiakkaan

perustiedot: sukunimi, etunimi

•asiakkaan yhteystiedot: puhelinnumero
•asiakkaan kosmetologisten hoitojen ottamiseen vaikuttavat allergiat* ja sairaudet*

•hoitohistoria
Perustiedot sekä yhteystiedot ovat edellytyksenä asiakassuhteen syntymiselle.
Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytys turvallisiin kosmeettisiin
hoitotoimenpiteisiin sekä asiakkaan että hoitajan kannalta. Hoitohistoria on
asiakasturvallisuuden sekä hoidon laadun kannalta olennainen tieto.
6.Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja asiakkaalta itseltään.
7.Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja EU:n tai ETA :n ulkopuolelle?
Tmi Heini Tani / Miracles Beauty&Nails ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
eikä ylipäänsä kolmansille osapuolille.
8.Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja käsittelee ainoastaan yrityksen omistaja. Tiedot kerätään paperiselle
hoitolomakkeelle asiakkaan itsensä kirjaamana ja tiedot säilytetään kansiossa joka
lukitaan kassakaappiin.
Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhde on aktiivinen.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä,
joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin
nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme
tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
9.Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.
10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
Tmi Heini Tani/Miracles Beauty & Nails varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen
sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn velvollisuus on
tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

