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         Kotipaikka Sastamala  

Tämä on SASKY koulutuskuntayhtymän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 

12- 22, 30 ja 34 artikla) mukainen asiakirja rekisteröidyn informoimiseksi.  

Laadittu 29.1.2020 

 
1. Rekisteri 

 
Hius- ja kauneudenhoitoalan asiakasrekisteri (Note Shot) 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

SASKY koulutuskuntayhtymä 

Ratakatu 36 

38210 Sastamala 

Sähköposti: kirjaamo@sasky.fi 

 
3. Henkilötietojen käsittelijä 

 
4. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt 
 
Riina Sunila 
Koulutuspäällikkö 
Puhelin: 0400 845001 
etunimi.sukunimi@sasky.fi 
 
Tietosuojavastaava 

Ritva Lahtinen 

Puhelin: 040 181 9092 

tietosuoja@sasky.fi 

 

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Asiakkaan henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. 
 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 

6. Tietosisältö 

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot: nimi, 
puhelinnumero, mahdollisesti sähköpostiosoite. 

Lisäksi rekisteriin kirjataan kontraindikaatiot, tuotevalinnat ja mahdolliset herkkyysreaktiot. 

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Asiakkaan itsensä antamat tiedot. Henkilöstön kirjaamat tiedot tuotevalinnoista. 

  

mailto:kirjaamo@sasky.fi
mailto:tietosuoja@sasky.fi


2 

       

SASKY koulutuskuntayhtymä  Ratakatu 36, 38210 Sastamala  www.sasky.fi 
         Y-tunnus 0204964-1 
         Kotipaikka Sastamala  

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

 

Palveluntuottaja (Note Shot Oy) pääsee pyynnöstä käsittelemään henkilörekisterissä 

olevia tietoja. Palveluntuottajan kanssa on laadittu sopimus henkilötietojen käsittelystä 

tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Tietoja ei luovuteta muille tahoille tai EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle. 

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
A Manuaalinen aineisto 
 
Ei manuaalista arkistoa.  
 
B Tietojärjestelmät ja tietojen suojauksen periaatteet 
 
Palveluntuottaja (Note Shot Oy) sitoutuu toteuttamaan riittävät turvatoimet henkilötietojen 
suojaamiseksi. Kyse voi olla teknisistä toimista, kuten tietokoneiden virustorjunnasta ja 
palomuureista, toimitilojen kulunvalvonnasta tai organisatorisista toimista, kuten riittävistä ja 
asiantuntevista resursseista. 
 

Rekisterinpitäjän käyttäjän on kirjauduttava tietojärjestelmään käyttäjätunnuksella ja 
henkilökohtaisella salasanalla. 
 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 
Rekisteröidyllä on 
- tietojensa tarkastusoikeus 
- oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen 
- oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä 
- oikeus tehdä valitus 
 
Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröity voi toimittaa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön 
tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@sasky.fi). Pyynnön yhteydessä rekisteröidyn 
henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.  
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 
Helsinki. https://tietosuoja.fi/etusivu 

 

Lisätietoa: sasky.fi/tietosuoja 
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