
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
ASIAKASREKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Verhoomo- ja entisöintiliike Anne Silver (t:mi)
Y-tunnus: 2040120-7
Rautilantie 15
23210 Vehmaa
gsm 040 557 6461

2. REKISTERIEN NIMET

- Kotisivujen www.verhoomosilver.net -yhteydenottolomake
- Verhoomo- ja entisöintiliike Anne Silverin laskutusrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIEN TARKOITUS

Yhteydenottolomakkeella pyydetään ne tiedot, joita yrittäjä tarvitsee voidakseen 
vastata yhteydenottopyyntöön. Asiakas saa valita tapahtuuko yhteydenotto 
puhelimitse (pyydetään puhelinnumero) tai sähköpostitse (pyydetään 
sähköpostiosoite)

Laskutusrekisterin tarkoituksena on tehtyjen asiakastöiden laskutustietojen 
tallentaminen laskutusohjelmaan ja tietojen käyttö laskuissa

4. REKISTERIEN TIETOSISÄLLÖT

Yleiset asiakastiedot, joita ovat nimi, katuosoite, lähiosoite, postitoimipaikka

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itse luovuttamat yhteystiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen 
kuin yhteydenottoon ja laskutukseen

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kotisivun yhteydenottopyynnön lomake lähettää tiedot yrittäjän sähköpostiin 
anne.silver@turunverhoilijamestarit.fi Sähköposti on suojattu salasanalla ja se on 
vain yrittäjän tiedossa. 

Laskutusrekisterin tietoja säilytetään Isolta Arkhimedes -laskutusohjelman 
pilvipalvelussa ja verhoomon laskutusohjelmaan on salasanalla suojattu pääsy 
ainoastaan yrittäjällä



8. REKISTERIN TARKISTUS

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot rekisteristä pyytämällä sitä
yrittäjältä

9. TIETOJEN POISTAMINEN ASIAKASREKISTERISTÄ

Kotisivua hallinnoi Fonecta Media Oy / 4.8. 2018 alkaen Suunnittelutoimisto Tuhti 
Oy. Yhteystiedot säilytetään yrittäjän sähköpostissa kunnes asiakkuus on tullut 
päätökseen. Sen jälkeen yrittäjä poistaa yhteystiedot.

Laskun kirjoittamista varten tarvitaan asiakkaan yhteystiedot, mutta laskutuksen 
jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus pyytää poistamaan tiedot. 

TIETOSUOJASELOSTE 

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely 

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. 
Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä 
voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa 
palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun 
sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. 
Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. 
Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa 
http://www.google.fi/policies/privacy/ 

Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön 
varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja 
tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä 
tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen
säädetyissä tilanteissa. Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää 
yhteydenottolomakkeen kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn
palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. 
Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun.

Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että 
suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on 
heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä 
on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.
Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija. 

Rekisteriseloste laadittu 23.5. 2018

Mahdollisista puutoksista, epäselvyyksistä tai virheistä pyydän ystävällisesti 
ilmoittamaan Anne Silver 040 5576 461 tai anne.silver@turunverhoilijamestarit.fi 


