TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja Tietosuojalakia 1050/2018.
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön, jäljempänä – rekisteröity, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana
pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti
tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen
taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen,
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai
henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen
tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä,
säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista
siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai
yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
Rekisterinpitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, on 9TUULTA,
osoite: Myllynkiventie 3 B 14, Naantali 21100; sähköpostiosoite: info(at)9tuulta.fi;
kotisivut: www.9tuulta.fi; yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Dace Vainio,
puhelin nro. 040 9346649.
Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on
tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietojen
antaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä sopimukseen perustuva
vaatimus. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän matkapakettivarauksien,
matkapakettisopimuksien, matka-asiakirjojen laatimisen ja muiden rekisterinpitäjän
palvelusopimuksien hallintaan ja täytäntöönpanoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä,
rekisteröidyn yhteydenottoja varten sekä rekisterinpitäjän kirjanpidossa.
Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia henkilötietoja: etunimi, sukunimi, postiosoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sekä matkustajan erityiset toiveet kuten
erikoisruokavalio ja mahdolliset allergiat.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia rekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista, kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta

markkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
Tarkastus-, korjaus-, kielto- ja poistamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle.
Tarvittaessa henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kuten lento-, laivaja bussiyhtiöille, hotellille, ainoastaan jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena tai sopimuksen tekemistä
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietoja ei
siirretä tai luovuteta Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötiedot käsitellään myös uutiskirjeen lähettämistä ja asiakassuhteiden hoitamista
varten. Uutiskirjeen tilaamiseksi saatuja tietoja ei siirretä eikä luovuteta kolmansille
osapuolille.
Henkilötiedot käsitellään sähköisessä muodossa.
Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista tietojen käsittelyä kuten profilointia.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista, kuitenkin enintään yhden
vuoden.
Rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on Tietosuojavaltuutetun
toimisto; postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki; puhelin nro. 029 5666777
sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

