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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.6.2013

Nimi

Trainer4You Oy
Osoite

Keilaranta 8, 02150 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

010 5053115, info@trainer4you.fi
Nimi
2
Karjaluoto
Yhteyshenki- Teemu
Osoite
lö rekisteriä Ohjelmakaari 10, 40500 Jyväskylä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 5053115, teemu.karjaluoto@trainer4you.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Trainer4Youn markkinointi- ja asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
-Palvelun toteuttaminen
-Asiakassuhteen hoitaminen
-Asiakastapahtumien varmentaminen
-Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
-Analysointi ja tilastointi
-Mielipide- ja markkinatutkimukset
-Markkinointi
-Muut vastaavat käyttötarkoitukset

-Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
-Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
tunnus
-Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
-Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,
asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
-Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja
hakutiedot
-Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
-Tiedot jätetyistä ilmoituksista
-Mahdolliset luvat ja suostumukset
-Tiedot markkinointikielloista
-Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

6
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
Säännönmukaiset tieto- -Asiakkaalta itseltään palveluun rekisteröidyttäessä, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla
lähteet
vastaavalla tavalla,
-Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
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7
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Trainer4You Oy käyttää The Rocket Science Groupin MailChimp -sähköpostipalvelua
viestinnässään. Lisäksi käytämme asiakkuudenhallintaan yhdysvaltalaisen SugarCRM Inc.:n
SugarCRM -asiakkuudenhallintajärjestelmää. Sekä The Rocket Science Group että SugarCRM Inc.
ovat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. The Rocket
Science Groupin tietosuojaseloste sijaitsee osoitteessa http://mailchimp.com/legal/privacy/ ja
SugarCRM Inc.:n osoitteessa http://www.sugarcrm.com/sugarcrm-inc-privacy-policy
Manuaalista aineistoa ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja.

