TIETOSUOJASELOSTE
FINNISH TATTOO LEARNING INSTITUTE OY
Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
FINNISH TATTOO LEARNING INSTITUTE OY
Y-tunnus: 2817682-5
osoite: Pitkäkatu 36, 40700 Jyväskylä
kotipaikka: Jyväskylä
puhelin. 044-5602329
sähköposti: ella@finnishtattoolearning.fi
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ella Petman
osoite: Pitkäkatu 36, 40700 Jyväskylä
puhelin. 044-5602329
sähköposti: ella@finnishtattoolearning.fi
Henkilörekisterin nimi
Finnish Tattoo Learning Institute asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ilmoittautumisen jälkeinen asiakassuhteen

hoitaminen.
Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: nimi, osoite, e-mail, puhelin, mahdollinen
asiakkaan kertoma aiempi kokemus tatuoimisesta sekä kiinnostus tatuointialaa kohtaan.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti
seuraavin tavoin:
- Asiakkaalta itseltään koulutuspaketin tilaamisen yhteydessä
- Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Evästeiden (cookies) käyttö
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden
käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa
huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.
Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa
tapauksissa: Jokaisella asiakkaalla on mahdollista saada pyydettäessä hänestä kerätyt

tiedot itselleen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään valvotussa tai lukitussa
tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Finnish Tattoo Learning Institute
Oy:n tietojärjestelmissä, jotka suojataan palomuurilla, salasanoilla ja PIN-koodilla/
sormenjälkitunnistuksella, joita ei luovuteta ulkopuolisille.
Yhteydenottolomakkeelta tulevat tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla
yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely
vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.
Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.
Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin
tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

