
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
18.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Nappikauppa Punahilkka (Affordia Oy) 

Osoite 

Notkolantie 24 
82210 SUHMURA 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tuulia@nappikauppapunahilkka.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tuulia Raassina 
Osoite 

Notkolantie 24 

82210 SUHMURA 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 300 3979 (Tuulia Raassina) 

 

3 
Rekisterin 
nimi 

Nappikauppa Punahilkan asiakasrekisteri  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Nappikauppa Punahilkan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja 
käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tarjouksien ja uutiskirjeiden lähettämiseen 
asiakkaan sähköpostiin (vain niin pyydettäessä), sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja 
käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterissä olevia tietoja käytetään 
myös Checkout Finland Oy:n toimesta siltä osin, kun maksuliikennepalvelun (verkkomaksu) 
toteuttamiseksi tarvitaan sekä Postin toimesta tilausten toimittamista varten. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperiaatteena on: 

•  Suostumus (uutiskirjeen tilaus)  

•  Sopimus (asiakas tekee tilauksen verkkokaupasta ja antaa tilauslomakkeella henkilötietonsa)  

•  Laki (kuitteja säilytetään kirjanpitäjällä) 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi ja osoitetiedot 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Sähköpostimarkkinointilupa 

IP-osoite (väärinkäytösten selvittelemiseksi) 

Tilaustiedot 

 

Kanta-asiakkaaksi rekisteröityneistä käyttäjistä lisäksi: 

Käyttäjätunnus 

Salasana (kryptattuna) 

Keräämme lisäksi vierailusta yleisluontoista statistiikkaa Google Analytics kävijänseurannan avulla. 
Google kerää käynnistä anonyymejä tietoja, kuten selainversio, vieraillut sivut, vierailtujen sivujen 
määrä ja vierailun kesto.  

 

Lue lisää Google kävijänseurannasta Google Analyticsin sivuilta.  



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröidyltä itseltään verkkokauppatilauksen yhteydessä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle lukuun ottamatta yhteistyökumppaneiden tarvitsemia tietoja 
(Checkout ja Posti).      

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Paperille tulostetut kirjanpitotositteet säilytetään kirjanpitäjän hallussa lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Verkkokaupan liikenne on suojattu HTTPS-salauksella. Pääsy asiakasrekisteriin on salasanojen 
takana ja vaatii kahdentasoista tunnistautumista. 
 
Yhteistyökumppanimme Sigmatic Oy vastaa palvelimien tietoturvasta, palomuurista, ohjelmistojen 
päivityksistä, tietoturvapäivityksistä ja varmuuskopioinnista. Palvelinten varmuuskopioita säilytetään 
Suomessa Sigmaticin tiloissa. 
 
Affordia Oy -yrityksen tietokoneet säilytetään lukitussa tilassa ja tietokoneeseen pääsy vaatii 
salasanan. Tietokoneissa on ajan tasalla olevat virustorjuntaohjelmistot. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 

 

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle esim. sähköpostitse. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 

 

Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle esim. sähköpostitse. 

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

Verkkokaupassa asiakas voi tilata uutiskirjeen sähköpostiinsa. Uutiskirjeen tilaus on kaksivaiheinen – 
ensin tilataan uutiskirje nettisivuilta ja toisessa vaiheessa tilaus täytyy vahvistaa sähköpostin linkkiä 
klikkaamalla. Asiakas voi perua uutiskirjeen ottamalla yhteyttä verkkokauppiaaseen tai klikkaamalla 
uutiskirjeen mukana tulevasta peruutus-linkistä. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli käsittelyyn ei 
ole laillista perustetta. 

 


