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Tässä tietosuojaselosteessa on esitetty Kauneudenhoitopalvelujen asiakastietojen käsittely-käsittelytoiminnon henkilötietojen käsittelyssä käytettävän henkilörekisterin tiedot. Tietosuojaseloste perustuu EU:n Tietosuoja-asetukseen 2016/679
Rekisterinpitäjä
Tietosuojavastaava
1

Rekisterinpitäjä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

Tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot
löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta.

Yhteisrekisterinpitäjän nimi

Yhteisrekisterinpitäjän yhteystiedot

Ei ole
2
Rekisteristä
vastaava
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Käsittelytoiminto,
tarkoitus,
perusteet ja
säilytysaika

Tulosalue / yksikkö tai yhtiö

Toimiala

Lapin koulutuskeskus REDU

Liiketalous-, hius- ja kauneudenhoito-, tekstiili- ja
muotialat

Vastuullinen johtaja (sukunimi etunimi)
Kähkönen Tapani
Sähköposti

Rekisterin yhteyshenkilö (sukunimi etunimi)
Ylinampa Arja
Sähköposti

tapani.kahkonen@redu.fi

arja.ylinampa@redu.fi

Puhelinnumero

Puhelinnumero

040 505 6881

040 524 4436

Käsittelytoiminto (prosessi)

Käsittelyssä käytettävän rekisteri nimi

Kauneudenhoitopalvelujen asiakastietojen
käsittely

Kauneudenhoidon asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

REDU kauneudenhoidon asiakastöiden esi- ja palvelutietojen kerääminen palvelun suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä asiakkaiden yhteystietojen käyttäminen ajanvarauspalveluihin liittyen.
Käsittelyn oikeusperuste

Käsittely perustuu REDUn ja henkilön väliseen asiakassuhteeseen, joka syntyy kun asiakas varaa
ajan ja hoitoon tullessaan täyttää esitietolomakkeen.
Henkilötietojen säilytysaika

Yhteys- ja esitietoja ylläpidetään 1 vuosi. Tiedot tarkistetaan säännöllisesti 2 kertaa vuodessa ja
tällöin poistetaan tiedot viimeistään.
4
Rekisteröidyt
5
Käsiteltävät
tiedot ja
niiden
lähteet ja
siirto

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

REDU kauneudenhoidon asiakaspalvelun asiakkaat.
Käsiteltävät tiedot, niiden lähteet ja tietojen siirto (tietovirta)
Tietokentän tai -ryhmän nimi
Henkilön etunimi ja sukunimi
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Esitiedot
Palvelun työvaiheet ja tuotteet

Lähde (mistä tieto)

Siirto (mihin tieto siirretään)

asiakkaan ilmoittama

Ei siirretä

palvelun suorittaman
henkilön ilmoittama

Lapin koulutuskeskus REDU
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Tietojen
luovutus ja
julkaiseminen

Tietosuojaseloste

(lomake A)

Päivitetty

Versio

18.6.2019

1

2 (2)

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta.
Tietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle
Tietojen julkaisu

Ei julkaista
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Tietojärjestelmät ja tietoturva

Mitä tietojärjestelmää / tietojärjestelmiä käytetään henkilötietojen käsittelyyn

Puhelin, sähköposti (aikojen varaaminen), muuten käsittely manuaalista
Millä suojausmenetelmin varmistetaan sähköisen aineiston tietoturva

Sähköposti suojattu verkkoyhteys, käyttäjätunnukset ja salanat.
Mitä manuaalisia käsittelytoimintoja tai asiakirjoja käytetään henkilötietojen käsittelyssä

Tietojen keräämisessä ja tarkastamisessa kanssa käytetään apuna manuaalisia lomakkeita.
Millä suojausmenetelmin varmistetaan manuaalisen aineiston tietoturva
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Rekisteröidyn
oikeudet

9
Oikeuksien
käyttäminen

Em. tiedot ovat vain palvelua suorittavan henkilön sekä opettajien käytettävissä ja ne hävitetään
asianmukaisesti viimeistään 1vk tarkastamisen jälkeen. Tiedot säilytetään lukitussa kaapissa, lukitussa kassahuoneessa.
Sinulla tähän henkilörekisteriin rekisteröitynä on henkilökohtaisesti seuraavat oikeudet:
- Sinulla on oikeus tarkastaa omat, sinusta rekisteröidyt tiedot.
- Sinulla on oikeus pyytää väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman
tiedon korjaamiseen.
- Sinulla on oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli kohdassa 3 esitetty käsittelyn oikeusperuste perustuu sinulta saatuun suostumukseen.
- Sinulla on oikeus pyytää rekisteripitäjää rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen (tietokenttien
tietojen) käsittelyä.
Voit käyttää edellä esitettyjä oikeuksiasi alla tarkemmin esitetyllä tavalla. Voimme pyytää sinulta
lisätietoja, jotka ovat tarpeen palvelun toteuttamiseksi. Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn
olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä siitä valituksen tietosuojaviranomaiselle.
Lisätietoa: www.redu.fi/tietosuoja ja www.tietosuoja.fi.
Henkilötietojen tarkastus- ja korjaamisoikeuden, suostumuksen perumisoikeuden, sekä tietojen siirto-oikeuden käyttäminen

- Henkilö voi tarkistaa omat rekisterissä olevat tiedot pyytämällä niitä nähtäväksi.
- Henkilö voi peruttaa tietojen säilytysoikeuden, jolloin tiedot hävitetään tai asiakas voi noutaa
ne kauneudenhoidon asiakaspalvelusta.
- Henkilö voi esittää korjaus- tai poistopyynnön REDU Kauneudenhoidon asiakaspalvelussa.
- Tietoja käsitellään manuaalisesti, joten niitä ei voi saada sähköisessä muodossa.
- Voit myös ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn rekisterin yhteyshenkilöön.
Henkilötietojen käsittelyn rajoittamis- ja vastustamisoikeuden käyttäminen

Henkilö voi pyytää poistamaan tietonsa heti palvelun jälkeen.
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Jakelu

Tietosuojaselosteen jakelu

ROKKI-intra / tietosuojaselosteet
verkkosivut www.redu.fi/tietosuoja
verkkosivut www.redu.fi/kauneudenhoito

