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Rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Beauty HiusClub 

Yhteystiedot:  

 Tyynylaavantie 20  

 00980 Helsinki  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Kirsi-Marja Le Gall  

Tyynylaavantie 20 

00980 Helsinki  

09 3540 1182  

beauty@hiusclub.fi 

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Tietosuojavastaava 

Beauty HiusClub/Kirsi-Marja Le Gall  

Tyynylaavantie 20  

00980 Helsinki  

09 3540 1182 

beauty@hiusclub.fi 

2. Rekisteröidyt  

Rekisterissä ovat ajan varanneet asiakkaat sekä palveluita ja tuotteita ostaneet asiakkaat. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Beauty HiusClub suhtautuu yksityisyyteesi vakavasti, emmekä koskaan myy tai vuokraa henkilötietojasi 

kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi jaetaan ja suoramarkkinointia suoritetaan vain nimenomaisen 

suostumuksesi nojalla, jonka voit perua milloin tahansa. 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme tuotteitamme, palveluitamme ja hoitojamme 

sekä täyttääksemme kaupalliset ja oikeudelliset velvoitteemme. Emme koskaan kerää sinusta 

henkilötietoja, joita emme tarvitse tai säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen tässä selosteessa 

määriteltyjen tarkoitusten johdosta. 

Pyytäessämme sinulta arkaluonteisia henkilötietoja (esim. terveydentilaasi liittyviä tietoja), syy pyynnölle 

ilmoitetaan selkeästi yhdessä käsittelyn tarkoitusten kanssa. Nimenomainen ja allekirjoitettu 

suostumuksesi on aina edellytys suorittamallemme terveystietojesi keräämiselle ja käsittelemiselle. 



 Tietosuojaseloste 
 

 

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 

• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen kautta 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

• asiakassuhteen hoitaminen 

• palveluistamme ja kampanjoistamme tiedottaminen 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

• nimi  

• osoite 

• sähköposti  

• puhelinnumero 

• Terveystiedot 

 

Asiakastiedot  

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

• tiedot käytetyistä tuotteista  

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

beauty@hiusclub.fi 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  
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Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 

tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 

määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 

ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin T:mi Beauty HiusClub:n ulkopuolelle.   

Luovutamme tietoja Beauty HiusClub:n liiketilassa vuokralla oleville yrittäjille asiakassuhteen hoitamista 

varten. Olemme varmistaneet, että kaikki liiketilassa vuokralla olevat yritykset ovat sitoutuneet 

noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.   

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 

säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  

Phorest (Anglesea Mills, 9 Anglesea Row, Smithfield, Dublin 7, D07 W5NE, Irlanti) käsittelee henkilötietoja 

salongin Beauty HiusClub:n puolesta sekä toimii henkilötietojen käsittelijänä. Phorestilla on pääsy 

henkilötietoihin ainoastaan mikäli Beauty HiusClub tarvitsee asiakastukea tai vianetsintää. Lisäksi Phorestin 

tulee käsitellä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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Asianmukaiset toimenpiteet suoritetaan henkilötietojesi suojaamiseksi organisaation sisäiseltä tai ulkoiselta 

luvattomalta tai asiattomalta pääsyltä. Yhteytesi Phorest järjestelmään käyttää HTTPS 

tiedonsiirtoprotokollaa sekä TSL suojausta. Tämä tarkoittaa, että kaikki Phorest -järjestelmään siirretyt 

tiedot salataan tietojen syötön ja pilvipalveluun siirtämisen aikana. 

8. Käsittelyn kesto  

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 

• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme 

markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Asiakasrekisteriä käsittelevät Beauty HiusClubin työntekijät sekä liiketilassa vuokralla olevat yrittäjät. 

Työntekijöille ja Yrityksille annetaan ainoastaan rajatut pääsyoikeudet ja he voivat vierailla yrityksen 

ohjelmistossa ainoastaan yrityksen johdon antamalla PIN-koodilla. 

Asiakasrekisteriä käsittelevät ongelmatilanteissa Phorestin IT-tuki. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 


