
Putiikki Bra:n tietosuoja- ja asiakasrekisteriseloste  

1. YLEISTÄ  

Putiikki Bra (jäljempänä ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen 
luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme 
asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme 
henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa sähköpostitse osoitteen 
merja@putiikkibra.fi kautta. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi 
lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle 
mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua 
tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.  

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi: Tmi Putiikki Bra Osoite: Pilkkukuja 1, 03100 Nummela, puh.nro 040 0885575, Y-
tunnus: 2661276-9 

3. KENEN HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME? Käsittelemme Rekisterissämme asiakkaidemme henkilötietoja.  

4. MINKÄ TYYPPISIÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME? Käsittelemme Rekisterissä ainoastaan blogitilaajien 
sähköpostiosoitteita. 

5. MISTÄ LÄHTEISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN Keräämme henkilötietoja vain niiltä, jotka tilaavat 
blogipostituksen suoraan asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. 

6. HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYN PERUSTE, KÄYTTÖTARKOITUKSET. Käsittelemme henkilötietoja 
ensisijaisesti postittaaksemme rekisteröidylle viimeisimmän blogikirjoituksen. Voimme myös lähettää tietoa 
Putiikin markkinointiaktiviteeteistä. 

7. HENKILÖTIETOJESI SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Emme 
luovuta rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille. 

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET Peruste henkilötietojesi säilyttämiseen Rekisterissä on 
voimassaoleva blogikirjoitustilaus. Putiikki Bra säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja 
eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.  

9. REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET Sinulla on oikeus soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa: 
• saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; 
• saada tieto omista tiedoistasi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;  
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
• vaatia henkilötietojesi poistamista;  
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin 
henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme (esim. suoramarkkinointi);  
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista 
koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan 
pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä 
pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Sinulla on myös aina oikeus tehdä 
valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa 
asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  



10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on pääsy vain sellaisilla 
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Putiikki Bran:n henkilöstön osalta henkilötietojen käsittely 
ja asiakasrekisteriin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja 
salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin 
vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu 
palomuurein.  
 
11 YHTEYDENOTOT Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: merja@putiikkibra.fi 
tai soittamalla numeroon 040 0885575. 


