Yoga Archipelagon
ASIAKASREKISTERI- ja TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin pitäjä
Yoga Archipelago
Lahdentie 7A
21660 Nauvo
Y-tunnus: 2683746-6
Rekisterin yhteyshenkilö
Rimma Joenperä, 041 505 3616, rimma.joenpera@gmail.com
Rekisterin nimi
Yoga Archipelagon asiakasrekisteri
Rekisterin tietojen käyttötarkoitus
Rekisterin tietojen käyttötarkoitus on Yoga Archipelagon palvelujen (joogakurssit, joogaviikonloput, työpajat,
viikkotunnit, yksityistunnit) käytännön järjestäminen, laskutus, tiedottaminen ja markkinointi sekä asiakassuhteiden
ylläpitäminen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää joogastudion palveluja varten kerätyt tiedot: etu- ja sukunimen, puhelinnumeron,
sähköpostiosoitteen ja joogaviikonloppujen kohdalla muut käytännön järjestelyjä varten tarvittavat tiedot, kuten
ruokavaliotiedot, sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot: postiosoitteen, ilmoittautumis- ja laskutushistorian.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötiedot ovat nettisivustokävijöiden itse ilmoittautumislomakkeen kautta lisäämiä
tietoja tai asiakkaan kanssa asioinnin seurauksena (esim. puhelimitse, sähköpostitse) kerääntyneitä tietoja.
Viikkotuntien varauksista ja niiden yhteydessä kerättävistä henkilötiedoista vastaa omassa rekisterissään Digital
Booker Ajanvarausjärjestelmä (Visma Passeli Oy).
Tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, mikäli tapahtuma, johon asiakas ilmoittautuu, sisältää
majoitusta tai muuta kolmannelta osapuolelta hankittavaa palvelua, joka kuuluu asiakkaan ostamaan kokonaisuuteen
(esimerkiksi joogaviikonloput). Tietoja käytetään palvelun käytännön järjestämistä varten. Luovutettavia tietoja ovat
etunimi, sukunimi, ruokavaliotiedot ja kokotiedot kuivapukuja varten (melontaviikonloput). Luovutettaviin tietoihin ei
sisälly yhteystietoja. Kun tiedot on luovutettu palveluntarjoajalle, he vastaavat tietojen säädösten mukaisesta
säilyttämisestä, käyttämisestä ja tuhoamisesta.
Tietojen säilyttäminen
Laskutustietojen osana olevat nimi- ja yhteystiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti laskutusohjelmassa
(Cash-In Consulting Oy), joka vastaa henkilötietojen säädösten mukaisesta säilyttämisestä. Muut tapahtumaa varten
kerätyt tiedot anonymisoidaan viipymättä tapahtuman järjestämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa.
Nimi- ja sähköpostiosoitetieto säilytetään markkinointia varten, mikäli asiakas on antanut siihen luvan nettisivuilla
tapahtuvan ilmoittautumisen yhteydessä tai kirjallisesti esimerkiksi tapahtuman aikana. Nimi- ja
sähköpostiosoitetietoa markkinointia varten säilytetään, kunnes asiakas poistaa ne kokonaan rekisteristä sähköisesti
lähetetyn kirjeen linkin kautta tai pyytää tietojensa poistamista sähköpostitse.
Rekisterin suojaus
Rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niihin ole pääsyä kolmansilla
osapuolilla. Rekisteri säilytetään salasanasuojauksen takana. Vain rekisterinpitäjällä on pääsy salasanaan.
Tarkistusoikeus
Rekisterin henkilöt voivat halutessaan tarkistaa tietojaan tai poistaa ne kokonaan rekisteristä sähköisesti
lähetetyn kirjeen linkin kautta tai pyytää tietojensa poistamista sähköpostitse.

Yoga Archipelago -sivuston evästeet
Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen
mukaan. Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen
saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.
Yksityiskohtaista tietoa evästeistä ja niiden hallinnasta löydät osoitteesta www.aboutcookies.org
Välttämättömät
Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää
käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.
Suorituskykyä mittaavat
Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten
käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat
anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.
Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan
Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista
tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä: Google Analytics
privacy overview sekä Opt out of Google Analytics tracking
Linkit toisiin sivustoihin
Yoga Archipelagon ylläpitämillä sivuilla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille tai sosiaaliseen
mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet
eivät ole Yoga Archipelagon hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen
osapuolen verkkosivulta. Yoga Archipelago ei vastaa näiden ulkopuolisten sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä
kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

