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Liisa Hietala
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040 514 78 41

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri koostuu Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n asiakkaiden ja muiden 
edustajien sekä yhteistyökumppaneiden henkilötiedoista. Annettuja henkilötietoja 
käytetetään Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n toimintaan. Rekisterissä olevien henkilötietoja 
käytetään vain tilattujen esitteiden toimittamiseen, hallinnollisiin toimenpiteisiin ja muiden 
rekisterissä olevien kannalta olleellisten toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Rekisterissä olevan tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity ei ole enää yrityksen 
palveluksessa tai edustaja. Tällöin osa hänen perustiedoistaan (nimitiedot, 
sähköpostiosoite ja yrityksen/organisaation nimi) pidetään rekisterissä, jossa niitä 
säilytetään viisi vuotta, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan. 

• Etu- ja sukunimi 
• Matkapuhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Henkilön itsensä antamat lisätiedot (esim. erikoisruokavalio, sosiaaliturvatunnus yms.) 
 

Asiakkaat antavat henkilötietoja omalla ja/tai muiden yrityksessä työskentelevien 
henkilöiden suostumuksella. 
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Annettuja henkilötietoja siirretään Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n operatiivisen toiminnan 
kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja/tai viranomaisille. Henkilötietoja ei luovuteta 
kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle tarvittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisteristä otetaan manuaalisia rekisteriotteita hallinnollisiin tarkoituksiin. Nämä 
on suojattu lukollisin kaapein ja tietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä.

Asiakasrekisteriä säilytetään ja ylläpidetään niiden käyttöön tarkoitetuissa järjestelmissä. 
Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n henkilökunta kirjautuu eri järjestelmiin henkilökohtaisilla 
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö omien 
tietojen tarkastuksesta pyydetään lähettämään osoitteeseen 
matkapalveluliisahietala@gmail.com.  
Henkilötietoja koskevien pyyntöjen tekeminen on maksutonta kerran vuodessa. 
Lisäpyynnöistä saatamme periä kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten 
kattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakasrekisteriin tallennettujen virheellisten tietojen 
korjaamista. Pyyntö omien tietojen korjaamisesta pyydetään lähettämään osoitteeseen 
matkapalveluliisahietala@gmail.com

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää asiakasrekisterissä olevien tietojen postamista. Pyyntö 
omien tietojen poistamisesta pyydetään lähettämään osoitteeseen 
matkapalveluliisahietala@gmail.com. 
Jäsenyyden jatkumisen kannalta oleellisten tietojen poistaminen ei ole mahdollista.


