
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  24.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sassi Design 

Osoite 

Fiskarsintie 366 b, 10470 Fiskars 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sassi@sassidesign.fi 
+358 (0)44 757 2480 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kaj Sassi 
Osoite 

Fiskarsintie 366 b, 10470 Fiskars 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sassi@sassidesign.fi 
+358 (0)44 757 2480 

3 
Rekisterin 
nimi 

Verkkokaupan ja verkkosivujen asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, 
asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun 
kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Etunimi, sukunimi, yritys, sähköposti, katuosoite, postinumero, kaupunki, maa, puhelinnumero ja 
asiakasviesti/huomautus, IP-osoite, aikavyöhyke ja evästeet. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet, maksun tiedot, ostokäyttäytyminen ja tekniset 
tiedot sekä kävijäseuranta ja evästeet.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa Sassi Designin sisällä. Tietoja luovutetaan Sassi Designin ulkopuolelle 
mm. verkkopalvelutarjoajallemme Shopify:lle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja 
palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Lisäksi käytämme Google Analyticsiä ymmärtääksemme 
paremmin kuinka sivujemme käyttäjät käyttävät sivustojamme. Sassi Design voi luovuttaa 
asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, mutta koska 
tietoja tallennetaan ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, saattavat jotkut 
palveluntarjoajistamme sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tällaisia ovat palveluntarjoajistamme 
muun muassa Google. Tässä tapauksessa varmistamme, että tietojensiirto tapahtuu lain edellyttämiä 
riittäviä suojakeinoja hyödyntäen. Ensisijaisina vaihtoehtoina on siirto EU:n komission hyväksymän 
riittävän tietosuojan maahan, tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen 
(siirronsaajat Yhdysvalloissa) taikka EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka 
on suojattu palomuurein. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin 
tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisena rekisterin pitäjälle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti 
rekisteriin. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


