Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Korson Optiikka Toivonen Ky:n (jäljempänä Korson Optiikka) henkilötietolain (10 ja 24 §)
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
24.5.2018 Viimeisin muutos 24.5.2018.

1.Rekisterinpitäjä
Korson Optiikka
Y-tunnus: 0589882-5
Osoite: Korsontie 7, 01450 Vantaa
Sähköposti: info@korsonoptiikka.com
Puhelinnumero: 09 872 9062

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Merja Toivonen
Osoite: Korsontie 7, 01450 Vantaa
Sähköposti: merja.toivonen.korsonoptiikka@gmail.com
Puhelinnumero: 050 304 9610

3. Rekisterin nimi
Yrityksen rekisteri on asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-Asiakkaan antama suostumus
-Asiakassuhteen ylläpito
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ja parantaa asiakassuhdetta säilyttämällä tiedot
asiakkaan hankkimista kehyksistä sekä silmälasilinssien ja piilolasilinssien vahvuuksista.
Silmälasien voimakkuuksien määrittämiseksi on hyvä tietää aiempien linssien voimakkuudet, jonka
vuoksi asiakkaan silmälasien ja piilolasien tiedot ovat tarpeellisia. Kehyksien tietoja säilytetään
esimerkiksi takuuasioiden hoitoa varten. Näöntarkastus on hyvä suorittaa kolmen vuoden välein,
jonka vuoksi asiakkaita muistutetaan näöntarkastuksen tarpeellisuudesta kirjeitse. Asiakas voi
halutessaan kieltää tämän.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-henkilön nimi
-osoite
-puhelinnumero
-syntymäaika (ei sosiaaliturvatunnuksen loppuosaa)
-silmälasien ja/tai piilolasien määrittämiseen vaadittavat tiedot
-linssilaji
-kehyksen tiedot
-silmänpainetiedot

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin optikkoliiketoimintaa ohjaava
lainsäädäntö velvoittaa tietoja säilyttämään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan käydessä Korson Optiikassa, jossa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Korson Optiikan ulkopuolelle, eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Asiakasrekisteriä käsittelevät Korson Optiikan yrittäjät. Tietoja
käsitellään vain paperikortiston avulla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle Merja Toivoselle. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle Merja Toivoselle.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

