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Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely 

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi 
myös olla kirjautumista vaativa osio. 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. 
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ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE 
Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti. 
 

 
1. Matkustajarekisterin pitäjä:   HiljaHelena Ky 

Y-tunnus:     2690870-3 

Puhelin:      044 702 2727 

E-mail:      mari@hiljahelena.fi 

Käyntiosoite:     Keskuspuistikko 27, 61300 Kurikka 

Postiosoite:     Keskuspuistikko 29, 61300 Kurikka 

http://www.hiljahelena.fi/
mailto:mari@hiljahelena.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Mari Seppänen 

040 5301 456 

mari@hiljahelena.fi 
 

3. Rekisterin nimi:    Asiakasrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän kulloinkin tarjoamien 
majoitus- ja muiden palveluiden tarjoaminen kehittäminen sekä niiden laadun 
varmistaminen.  
 
Asiakasrekisteriin talletettuja, kohdassa 5 mainittuja henkilötietoja voidaan käsitellä 
henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraavia tarkoituksia varten: 
 
- Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen ja ylläpito; 
- Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen, 

yhteydenpito asiakkaaseen sekä muut asiakaspalvelutarkoitukset; 
- Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikosten ja 

väärinkäytösten selvittäminen; 
- Laskutus- ja perintätoimenpiteet sekä luotonvalvonta; 
- Suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset, tutkimus, tilastointi ja 

analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset, kuten asiakkaan tekemien 
valintojen perusteella tapahtuva profilointi yksilöllisemmän ja monipuolisemman 
sisällön ja palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle. 

 

5. Rekisterin tietosisältö: 

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat vaihdella asiakkaan tekemien valintojen 
mukaisesti. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, 
yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja mahdollinen henkilötunnus, passin tai 
henkilökortin numero, kansalaisuus, luottokortin numero, vierailun ajankohta ja kesto, 
asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja muut asiakkaan palvelussa tekemät valinnat sekä 
profilointitiedot. 
 
Rekisterinpitäjän hotellin yleisissä tiloissa voi olla käytössä tallentava 
kameravalvonta. Kameravalvonnasta ilmoitetaan aina erikseen. Tallenteita voidaan 
käyttää ainoastaan majoitustilojen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja 
varmistamiseen sekä mahdollisten rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseen. 
Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään kaksi (2) viikkoa 
tallennuspäivästä lukien, ellei säilyttäminen tätä pidempään ole perusteltua 
pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaistutkinnasta johtuen. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet: 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään majoitusvarauksen tekemisen ja/tai 
matkustajailmoituksen täytön yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja 
päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan 
rekisterinpitäjän rekisteristä. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: 

Matkustajarekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 
mainittuja tarkoituksia varten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan 
myös luovuttaa viranomaisille laissa määritellyissä tilanteissa ja/tai laissa säädettyä 
tarkoitusta varten. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 

Asiakkaan tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja 
voidaan kuitenkin siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kohdan 4 mukaisia 
tarkoituksia varten henkilötietolain 5 luvun mukaisesti. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: 

A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. 
Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai 
sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei 
kuulu. 
 
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei 
tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden 
työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa 
tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.  

 

10. Rekisteröidyn oikeudet: 

 

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Matkustajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. 
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja 
allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä 
tiedoissa on virheitä tai puutteita, matkustaja voi esittää kohdassa 2. 
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan 
pyynnön. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti. 
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B. Kielto-oikeus 
Matkustajalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 
koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
varten. Kielto- ja oikaisuasioissa matkustaja voi olla yhteydessä 
rekisterinpitäjään sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun 
osoitteeseen tai kohdassa 2 mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


