Rekisteri- ja tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Wellmind Terveys Oy
Isokatu 19 A
90100 Oulu
info@wellmind.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tarmo Junttanen
044 733 3127
tarmo.junttanen@wellmind.fi
3. Rekisterin nimi
Wellmind Terveys Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
•
Yhteydenpito ja ohjeistus
•
Koulutukseen liittyvät käytänteet
•
Tuotteiden tilaajarekisteri
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää:
•
Nimen
•
Sähköpostiosoitteen
•
Kotiosoitteen
•
Puhelinnumeron
•
Laskutustietoja
•
Ammatti- ja koulutushistorian
•
Viestien sisältöön liittyvät tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
ja sähköpostitse.
Lisäksi tietoja voidaan kerätä puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista
tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen poistaminen
Yhteydenottolomakkeen tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluessa viestin
vastaanottamisesta. Muut tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoitusta
varten.
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8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Sisäisesti tietoja luovutetaan ainoastaan työntekijälle, jota tieto koskee. Tietoja ei luovuteta
koskaan kolmannelle tahoille ilman erikseen pyydettävää lupaa.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä
huolehtii siitä, että käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt
henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.
10. 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 tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
11. 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 tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä 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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