
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Moppitshow:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste. Laaditu 24.5.2018 

1. Rekisterin pitäjä

Moppit Show

Y-tunnus 2242552-8

Riihivainiontie 3 B

90440 Kempele

Puhelin (050) 342 0779

asiakaspalvelu@moppitshow.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sonja Mourujärvi

Moppit Show

Riihivainiontie 3 B

90440 Kempele

Puhelin (050) 342 0779

asiakaspalvelu@moppitshow.fi

3. Rekisterin nimi

Moppit Show:n asiakasrekisteri, jota Moppit Show ylläpitää.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde.

Moppit Show:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä

yhteydenottojen hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero,

sähköpostiosoite sekä asiakasnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta puhelimitse, sähköpostitse sekä www-lomakkeella lähetetyistä 

viesteistä ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei julkaista. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Moppit Show:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu

käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan

syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
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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. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut

tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää 

tarvittaesssa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa 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 rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 

henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyssä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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