
Fashion Team LT:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste  

Tämä on Fashion Team LT:n henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.5.2018, seloste on vii-
meksi päivitetty 17.6.2021. 
  
1. Rekisterinpitäjä 

Fashion Team LT  
Y-tunnus 1375229-5, puhelin +358 40 7373045 
  
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Liisa Turtiainen, info@fashionteamlt.fi, puhelin +358 40 7373045  
  
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 

Fashion Team LT:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri 
(”Fashion Team LT:n asiakasrekisteri”) 
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden 
edustajien henkilötietoja. 
  
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: Henkilötietolaki ja EU:n yleisen tietosuoja-asetus.  
Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin sekä muu-
hun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestin-
tään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Lisäksi tietoja käytetään lii-
ketoiminnan pohjalta sovittujen tuotteiden ja palveluiden toimitukseen ja laskutukseen, lasku-
tukseen liittyvät tiedot on tallennettu tilitoimiston sähköiseen taloushallintojärjestelmään. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot 
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, käynti- ja toimitusosoite), www-sivuston osoite, tiedot tila-
tuista tuotteista / palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja 
tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 
  
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä vies-
teistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asia-
kastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei siirretä rekis-
terinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin 
on sovittu asiakkaan kanssa. 



  
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tie-
dot suojataan asianmukaisesti. Jos rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden lait-
teiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä 
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötieto-
jen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain rekisteristä 
vastaavan henkilön ja niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
  
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. Mi-
käli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tu-
lee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esit-
täjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-ase-
tuksessa 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 tieto-
suoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä ti-
lanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tar-
vittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 


