
Rekisteri- ja Tietosuojaseloste 

Tämä on Ylivieskan Ompelukoneliikkeen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos: 25.5.2018 

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. 
  

Yleistä: 

Rekisteri- ja tietosuojaselosteella annamme asiakkaillemme tiedon heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan tulee 
hyväksyä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ompelukoneliikkeen palveluita. Tietosuojaan ja henkilötietoihin 
liittyvistä asioista voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: myynti(at)ostosparatiisi.fi, soittamalla puhelimella tai 
asioimalla myymälässämme paikanpäällä alla olevassa rekisterinpitäjän osoitteessa: 
  

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Ompelukoneliike 
Ruutihaantie 10 
84100 Ylivieska 
FINLAND 
Mail: myynti(at)ostosparatiisi.fi 

Puh: 0400-386977 

  

2. Rekisteristä vastaava 
Suomen Ostosparatiisi Ky 
y-tunnus: 0763758-1 
Ruutihaantie 10 
84100 Ylivieska 
FINLAND 
  

3. Rekisterin nimi 
Ompelukoneliikkeen Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu 
asiakassuhteen ylläpidolle. Keräämme asiakkaastamme vain sellaiset tiedot mitä tarvitsemme ompelu- ja 
saumauskoneiden myynnissä ja huolloissa.  
  
Henkilötietoja käytetään seuraavissa asioissa: 

 Ompelu -ja saumauskoneiden myynti ja takuuasiat 

 Ompelu- ja saumauskoneiden huolto ja varaosa asioissa. 

 Laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkastamisessa 

 Toimitustiedot, kuten toimitustapa ja toimitusosoite 

 Maksutiedot, luottosopimukset ja muut laskutustiedot 
 

5. Rekisterin tietosisältö 
Käyttämämme henkilötiedot ovat asiakkaiden itse antamia tietoja. Asiakas antaa tiedot meille asioidessaan 
myymälässämme, soittamalla puhelimella tai sähköpostitse.  

 
5.1 Keräämme seuraavia tietoja:  

 Henkilötiedot kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 

 Maksutiedot, luottosopimukset ja muut laskutustiedot 

 Ostoshistoria kuten tilatut tuotteet ja näiden hinnat 

 Toimitustiedot, kuten toimitustapa ja toimitusosoite 
 

5.2 Henkilötietojen luovutus 
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, tarjotakseen palveluitamme sinulle. Alapuolella 
kerrotaan kolmansista osapuolista, jotka noudattavat laillisia tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

 Tilauksen toimituksen vuoksi kuljetusliikkeelle 

 Luotonmyöntäjälle, valittaessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun 

 Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa 

 Maahantuojille ja huoltoyhtiöille mahdollisten takuuasioiden hoitamiseksi 

 Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirryttäessä perintään 

 Kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten 
 

 



 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakkaan tiedot on myymälässämme, puhelimessa tai sähköpostilla annettuja tietoja. 
  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan 
kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta 
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella tietonsa antaneella henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen 
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut 
tiedot tai vaatia niihin oikaisua, voi hän ottaa yhteyden asiakaspalveluumme sähköpostitse, puhelimella tai asioimalla 
myymälässämme. 
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt 

tulee osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostilla, puhelimella tai myymälässämme paikanpäällä. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

