REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
1. REKISTERINPITÄJÄ
Get Air Helsinki Oy (Y-tunnus: 28415806)
Niittyrinne 4
02270 Espoo
2. REKISTERIASIOIDEN HOITO
Park Manager
Puhelin +358104110818
Sähköposti espoo@getairsports.com
3. REKISTERIN NIMI
Get Air Helsinki Oy:n osallistumissopimus ja asiakasrekisteri
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin
käyttötarkoitus
on
asiakasrekisterin
ylläpitäminen
sekä
asiakkaiden
osallistumissopimusten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden
tuottaminen. Tietoja voidaan käyttää Get Airin toiminnan kehittämiseen, tilastolliseen
tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen Get Airin palveluissa.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Get Airin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen
asiakkaiille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Get Air saattaa käyttää asiakas- ja
palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää
yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan
asiakassuhteen ylläpitämiseen.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•

Henkilön etu- ja sukunimi
Syntymäaika
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Huollettavien tiedot
Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan asiakkaan tekemästä osallistumissopimuksesta ja asiakkaalta itseltään
asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla
tavalla sekä palvelujen käytön kautta. Nimi-, osoite-, matkapuhelintietojen päivityksiä
voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterin tiedot asiakkaasta ovat ainoastaan Get Airin käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle
paitsi lainsäädännön näin velvoittaessa. Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellista. Siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä
Rekisteröityneet henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen
poistamista.
8. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Get Airin sisäisen verkon
käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.
9. TARKASTUSOIKEUS
Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, asiakkaan
allekirjoittamalla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa Get Airille.
10. OIKEUS VAATIOA TIETOJEN KORJAAMISITA
Asiakas voi vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön virheellisen
11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää
rekisteritietojensa käyttäminen suoramainontaan ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Asiakas voi kieltää tietojensa käyttö suoramainontaan ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin
ilmoittamalla siitä Get Airin asiakaspalveluun, sähköpostitse espoo@getairsports.com

