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      16.5.2018 

YRITYSASIAKKAAN  REKISTERISELOSTE   

        * Henkilötietolaki  ( 523/ 1999 ) 

 * Laki yksityisyyden suojasta työelämässä  ( 759/2004) 

 * Sähköisen viestinnän tietosuojalaki  (516/2004 ) 

 * EU:n tietosuoja-asetus  alkaen 5/2018 

1. Rekisterinpitäjä 

Majvik Oy  ( Majvik kokous-ja kongressihotelli ),  y-tunnus FI0764806-1 

Majvikintie 1, 02430 Masala, Kirkkonummi; p. 09 – 295511,  e-mail: majvik@majvik.fi 

 

Yhteyshenkilö:  

Ulla Tiinus, Majvik kokous-ja kongressihotelli, Majvikintie 1, 02430 Masala 

p. 09- 29551502; e-mail: u.tiinus@majvik.fi 

2. Rekisterin nimi 

Majvik Oy:n yritysasiakasrekisteri 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  (rekisterin käyttötarkoitus) 

Rekisteriseloste koskee niiden luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka työssään 

käyttävät rekisterinpitäjän majoitus-,ravintola-,sauna-ja kokouspalveluita.  Ja jotka asiakkaana 

hoitavat em. palveluihin liittyen yrityksen varaus-, päivitys- ym. muita tehtäviä.  

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ja asiakkaan varauksen hoitaminen ja kehittäminen, 

rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi ja kehittäminen, ja siihen liittyvä asiakaspalvelun 

kehittäminen.  

4. Mitä tietoja rekisteriin kerätään  

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista: 

- asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, matka- ja muu puhelinnumero, organisaatio ja asema sekä 

organisaation -ja toimipisteen osoitetiedot sekä yrityksen y-tunnus. 

Rekisteri sisältää myös tietoja asiakasyrityksen ja rekisterinpitäjän välisistä sopimuksista ja 

tarjouksista sekä rekisterinpitäjän palveluiden käytöistä.  

        6.   Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

              Asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakkaan tilaamiin palveluihin ja varauksiin liittyvät 

              tapahtumat sekä asiakkaan antamat palautteet.  

              Henkilötietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisen osoite-ja päivityspalveluja tarjoavan 

              rekisterinpitäjän rekisteristä tai yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai muista julkisista 

              lähteistä.  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen 

viranomaistoimien niin edellyttäessä.  

Henkilötietoja luovutetaan tilapäisesti asiakkaan luvalla kolmannelle osapuolelle silloin, kun 

kyseessä on asiakkaan tilaisuuteen kiinteästi liittyvä ulkopuolinen palveluntarjoaja, esim. musiikin 

tai aktiviteetin tarjoaja. 

Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan ja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain 

asiakkaan varauksen toteutumisen niin vaatiessa.  
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8. Tietojen poistaminen 

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. 

 

 Kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä koskevia henkilötietoja 

suoramarkkinointiin. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä puhelimitse tai kirjallisesti.  

 

Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut 

tiedot.  Rekisterinpitäjänä korjaamme, täydennämme tai poistamme tarvittaessa virheelliset tai 

vanhentuneet tiedot.   

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten 

tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja 

muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  Rekisteri on tallennettuna  Majvik Oy/ Majvik kokous-

ja kongressihotellin toimitiloissa osoitteessa Majvikintie 1, 02430 Masala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


