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Toiminimi Sinuix asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Sinuix, Ulla Mäkelä

Y-tunnus 3168936-5

ulha76@hotmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla Mäkelä, ulha76@hotmail.com, p. 0415473105

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Toiminimi Sinuix asiakirjarekisteri.

Rekisterissä on toimeksiantajani ja koulutuksiin osallistuvien tai mahdollisesti osallistuvien

henkilöiden henkilötiedot. Alaikäisten nuorten osalta on heidän huoltajan tai sijaishuoltopaikan

yhteyshenkilön tiedot.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käytän tietoja yhteydenpitoon toimeksiantajiini sekä koulutuksiin liittyvän tiedotuksen ja

yhteydenpitoon ennen koulutuksia, niiden aikana ja niiden jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Toimeksiantajilta kerään laskutusta ja yhteydenpitoa varten henkilö- ja yhteystiedot: nimen,

osoitteen ja pankkiyhteystiedot.

Koulutus ilmoittautumisen yhteydessä kerään osallistuvilta yhteydenpitoon: nimen,

sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä alaikäisiltä huoltajan / sijaishuoltopaikan yhteystiedot.

Huoltajan / sijaishuoltopaikan puhelinnumero on tarpeen mahdollisten sairaus- tai hätätapausten

varalle. Kerään laskutusasiakkailta lisäksi yrityksen tai yhteisön tarvittavat tiedot.

6. Tietojen luovutus

En luovuta tietoja kolmansille osapuolille, salassapitovelvollisuus terapiatyössä

mailto:ulha76@hotmail.com
mailto:ulha76@hotmail.com


7. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

En siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, salassapitovelvollisuus terapiatyössä.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Säilytän henkilötietoja salasanalla ja palomuurilla suojatussa tietokoneessa toiminimi Sinuix

lukitussa kaapissa. Asiakkaan tietoja ei tallenneta verkon pilvipalveluihin.

Lisäksi pidän mukanani asiakkaan nimen ja puhelinnumeron mahdollisia yhteydenottoja varten.

Koulutustilaisuuksia varten nimen ja puhelinnumerolistan mukana kuljettaminen on tarpeellista,

jotta voin tarkistaa kaikki paikalla olevat osallistujat.

Säilytän tiedot ao. koulutuksen tai toimeksiannon yhteydessä syntyneen asiakkuussuhteen loppuun

asti. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen saatan joutua säilyttämään tietoja

edellä mainittua pidempään.

Mikäli olet antanut suostumuksen yhteydenpitoon jatkossa, säilytän sähköpostiosoitteesi ja nimesi

myös kurssin jälkeen tulevista koulutuksista tiedottamista varten.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja  on

rekisteriin  tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teen henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja

täydennykset tai poistan virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen

tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys minuun ulha76@hotmail.com / p. 0415473105

Jos et enää tahdo saada tiedotteita tulevista koulutuksista, voit milloin ilmoittaa siitä toiminimi

Sinuix ulha76@hotmail.com / p. 0415473105 ja poistan sinut toimituslistalta.
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