
Tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 

Yrityksen nimi: Padel & Golf Plaza Oy 
Y-tunnus: 3202801-6 
Osoite: Resedakuja 1 A 
Postitoimipaikka: 01350 Vantaa 
Puhelinnumero: 0405489926 
Sähköpostiosoite: info@padelgolfplaza.fi 
 

Rekisterin nimi 

Padel & Golf Plaza Oy:n asiakasrekisteri. 
 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Henkilötietoja kerätään asiakasuhteen muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä erillisellä 
asiakkaan suostumuksella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja 
markkinointi.  
 

Rekisterin tietosisältö 

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, yrityksen nimi, y-tunnus, IP-osoite, tiedot tilatuista 
palveluista ja niiden muutoksista.  
 

Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään niin kauan kun se on välttämätöntä asiakassuhteen ylläpitoon ja 
kehittämiseen.  
 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja verkkosivujen lomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen 
median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa 
tietojaan.  



Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista 
lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 
 

Tietojen säännönmukaiset luovukset 

 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 
 

Evästeiden käyttö 

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja 
käyttäjäystävällistä. 
 
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet 
asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain 
evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut 
tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää 
ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien 
evästeiden avulla. 
 
Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet 
jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, 
mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. 
 
Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai 
liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai 
videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. 
Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä 
tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. 
 
Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää 
selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: 
https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa 
haitata joitakin sivustomme toimintoja. 
 
Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-
viestinta 
 
Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai 
pakottavan lainsäädännön vuoksi. 
 



Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla 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, pyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteritieojen tarkastusoikeus on 
maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.  
 

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 lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää 
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). 


