Tuoteostajalle ja verkkokaupan käyttäjälle
Kirsikoti ry:ssä käsittelemme tuoteostajia ja verkkokaupan käyttäjiä koskevia henkilötietoja
vain siinä laajuudessa, kuin se on lakien ja hyvän tiedonhallintatavan mukaan
välttämätöntä. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme tietoja ja mitkä ovat
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Lisätietoja saa ensisijaisesti rekisteristä
vastaavilta henkilöiltä.
Vastaamme siitä, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, eikä tietoja oikeudetta
luovuteta ulkopuolisille. Henkilöstömme noudattaa Kirsikodin tietoturvasuunnitelmaa.
Tuoteostajien ja verkkokaupan käyttäjien henkilötietoja käsittelevät nimetyt esimiehet ja
päätöksentekotilanteissa hallitus. Olemme allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.
Noudatamme säännöksiä ja viranomaisohjeita ja edellytämme samaa myös henkilötietoja
käsitteleviltä yhteistyökumppaneiltamme.
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti
perustiedot tuoteostajien ja verkkokaupan käyttäjien henkilötietojen käsittelystä ja
käytöstä.
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Rekisterin nimi
Tuoteostaja- ja verkkokaupparekisteri
Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietoja kerätään Kirsikoti ry:n tuoteostajarekisterin hoitamista ja laskutusta varten
( nimi ja laskutustiedot).
Rekisterin tietosisältö
Tuoteostajilta kerätään seuraavia tietoja osto- tai laskutusvaiheessa (myymäläostajat ja
verkkokaupan käyttäjät):
• Asiakkaan nimi: henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi. Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa
velvoittaa kirjoitettava asiakkaalle kuitti ostoista.
• Asiakkaan nimi ja yhteystiedot: osoitetiedot, puhelinnumero ja/ tai sähköposti. Laskutusta
varten.

Tietojen säilyttäminen
Kirsikoti ry säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn
tarkoitusten toteuttamista varten kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan
tilikauden päättymisestä lukien. Tarpeettomat tiedot hävitetään varmistaen tietoturva.
Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisina tietolähteinä ovat ostajan itsensä antamat tiedot osto- ja
laskutusvaiheessa.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset
Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin
periaattein, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ostoissa ja täyttämään
toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tuoteostaja- ja verkkokaupparekisterin tiedot luovutetaan Kirsikoti ry:n asioita hoitaville
työntekijälle laskutusta varten.
Voimme luovuttaa henkilötietoja myös silloin, jos lainsäädäntö edellyttää tietojen
luovuttamista taikka luovuttaminen on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi,
mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi tai oikeuksien suojelemiseksi.
Tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei ole.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: ATK:lla käsiteltävät tiedot tallennetaan tietokantaan, joka on
palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat turvallisissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt
ennalta nimetyt henkilöt.
Oikeutesi
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
kysymykset ja tarkastuspyynnöt voit tehdä vapaamuotoisesti henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti Kirsikotiin rekisteristä vastaavien nimellä. Vastaamme yhteydenottoosi
mahdollisimman pian. Voit käyttää tarkastusoikeuttasi kerran vuodessa maksutta.

Lisäksi rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti rekisterissä olevat mahdollisesti
virheellisiksi havaitsemansa tiedot.
Lisäksi sinulla on oikeus saada oikeuksiesi toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi
noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.
Tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinnumero on 029 5666 700, osoite Ratapihantie 9,
00520 Helsinki.

