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RESTAMARK OY:N JÄSENHANKINTAREKISTERI
= EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Restamark Oy:n MaRan jäsenhankintarekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä
1. Rekisterinpitäjä

2. Edustaja rekisteriin
liittyvissä asioissa

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

Restamark Oy (y-tunnys 0113298-8)
Merimiehenkatu 29, 00150 Helsinki, 096220 200

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä
asioissa rekisterinpitäjän edustaja on toimitusjohtaja Jorma
Vähärautio 09- 6220 200, jorma.vaharautio@mara.fi
MaRan jäsenhankintarekisteri

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n 100 % omistama
Restamark Oy hoitaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa
ry:n jäsenhankintaa.
Restamark Oy:llä on jäsenhankintaan ja siihen liittyvään suoramarkkinointiin perustuen oikeutettu etu käsitellä rekisterissä
olevia yhteyshenkilötietoja (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 fkohta).

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitukset

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin. Yrityksille ja rekisterissä oleville yhteishenkilöille markkinoidaan MaRan jäsenyyttä ja sen jäsenpalveluja.

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja
-

Yrityksen yhteyshenkilön nimi ja asema yrityksessä, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

7. Mistä henkilötiedot saadaan
Rekisterissä olevat henkilötiedot saadaan viranomaisrekistereistä, ulkopuolisista ostettavista markkinointirekistereistä sekä mahdolliseen yhteistyösopimukseen perustuen yhteistyökumppaneilta.
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8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Jäsenhankintarekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.
Jäsenhankintarekisterin tietosuoja-asetuksen tarkoittamana
käsittelijänä toimii yritys, joka tarjoaa Restamark Oy:lle jäsenhankintarekisterin ylläpitoon liittyvän ohjelmistopalvelun.
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
10. Henkilötietojen säilytysaikaa koskevat kriteerit
Jäsenhankintarekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään
kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot on
saatu. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
Jos kontaktoiva yritys tai yhteyshenkilö kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin, niin tiedot poistetaan rekisteristä.
11. Rekisteröidyn oikeuksista
Jäsenhankintarekisterissä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän
oikeutetun edun nojalla suoramarkkinointitarkoituksiin (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 f-kohta). Kun tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö
häntä koskevia tietoja jäsenhankintarekisterissä tai että niitä ei
käsitellä.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä,
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
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-

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita
varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava
suoramarkkinointiin tapahtuvaa henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa:
-

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden,
jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja
käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti
vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka
toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien
suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava
rekisteröidylle.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity
voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön
voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn
pyyntö koskee.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna.
Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla,

Paikka ja aika

Helsingissä 24.5.2018

