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Tietosuojaseloste     

1.    Rekisterinpitäjä 
Torin Rohdos Oy 2139363-2 
Osoite Sibeliuksenkatu 5 A 1 13100 Hämeenlinna 
Marketta Uitto +35840 5586 748 
 
 
2.    Rekisteriasioita hoitava henkilö  
Nimi: Marketta Uitto 
Postiosoite: Sibeliuksenkatu 5 A 1 13100 Hämeenlinna 
Puhelin: +35840 5586 748 
Sähköposti: marketta.uitto@apteekit.net 
 
 
3.  Torin Rohdos Oy asiakas- ja markkinointirekisteri  

 
4.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimen-
omaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Tietoja käytetään asiakas-
suhteen hoitamiseen. 
 
 
5.   Rekisterin tietosisältö 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähkö-
postiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan 
tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.  
 
 
6.   Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verk-
ko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista ku-
ten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.  
 
7.   Tietojen luovutus 
Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.  
 
 
8.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin 
siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa 
sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla. 
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9.   Rekisterin suojauksen periaatteet 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen 
muotoon. 
 
Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti 
suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankki-
tietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen 
säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus var-
mistetaan.  
 
 
10.  Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoit-
teeseen: Sibeliuksenkatu 5 A 1, 13100 Hämeenlinna 
 
Tarkastusoikeus  
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
 
Vastustamisoikeus  
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsi-
telty lainvastaisesti.   
 
Suoramarkkinointikielto  
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  
 
Poisto-oikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tar-
peen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme pe-
rustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   
 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta 
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa 
(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää 
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
 
Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä 
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 
 
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle [link-
ki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html]. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että 
rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  
 
Valitusoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kante-
lu [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html], jos hän kokee, että rikomme 
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

