
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Juhlalaatikon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos 21.05.2018. 

1. Rekisterinpitäjä

Juhlalaatikko (Tmi), y-tunnus 2745991-1 
Linnanpelto, Sipoo
www.juhlalaatikko.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Hämäläinen
Linnanpelto, Sipoo
hanna@juhlalaatikko.fi
p. 045-3317788

3. Rekisterin nimi

Juhlalaatikon asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen oikeusperuste, käyttötarkoitus ja säilytysaika

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on oikeutettu etu eli asiakassuhde ja/tai asiakkaan 
suostumus.

Henkilötietoja käsitellään tilauksien toimittamiseen, asiakaspalveluun, laskutukseen ja maksujen 
perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin 
tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla 
siitä rekisterinpitäjälle. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään 
vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen 
käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen 
tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään. 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
tilaustiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät 
tiedot. 

Evästeet

Juhlalaatikon kotisivu käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka 
tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella 
myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, 
joka tunnistaa evästeen.

Evästeiden avulla pystytään mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan 
mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme 
sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa. Lisätietoa evästeistä saat sivulta 
www.aboutcookies.org.

http://www.aboutcookies.org/


Sivustolla käytetään sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain 
siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn 
ajan. Jotkin evästeet ovat sivuston teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä 
evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan 
käyttäjän valitsemia sivustoja. Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät tietoa siitä, miten 
käyttäjät käyttävät verkkosivuja (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä 
evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään 
ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. Juhlalaatikon kotisivu 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: https://analytics.google.com

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja 
estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää 
ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, 
määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos estät evästeiden tallennuksen tai 
poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujen toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai 
evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se 
itse selaimesi kautta.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään varauksien/tilauksien ja yhteydenottolomakkeen 
kautta sekä kilpailuihin osallistumisen yhteydessä www.juhlalaatikko.fi kotisivun ja Juhlalaatikon 
Facebook sivun kautta. 

7. Tietojen luovutus

Juhlalaatikko ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin 
suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä.  

9. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tehdään henkilötietoihin tarpeelliset korjaukset tai 
poistetaan virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyllä on myös 
oikeus milloin tahansa kieltää ilmoittamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointikäyttöön sekä siirtää 
tietonsa toisella rekisterinpitäjälle. 

Tietojen tarkastusta, korjausta, poistoa tai luovuttamista pyydetään sähköpostitse 
(hanna@juhlalaatikko.fi) kirjallisesti ja allerkirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi pyytää henkilöllisyyden 
todistamista ennen tietojen luovutusta. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän 
katsoo, että henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

http://www.juhlalaatikko.fi/
https://analytics.google.com/
mailto:hanna@juhlalaatikko.fi

