VUOKATIN SEIKKAILUPUISTO OY:N
TIETOSUOJASELOSTE
Käyttämällä Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n palveluita, hyväksyt tämän
tietosuojaselosteen. Sinulla ei ole oikeutta Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n
palveluihin, mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vuokatin Seikkailupuisto Oy
Y-tunnus 2755943-7
Veikontie 4
88610 VUOKATTI
+358 40 647 3500

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
c/o Priidik Vesi
priidik@vuokatinseikkailupuisto.com
+358 40 015 9100

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Seloste koskee niitä käytäntöjä, joita Vuokatin Seikkailupuisto Oy noudattaa
asiakkaiden henkilötietoja käsiteltäessä ja kerätessä. Rekisterin sisältämiä
henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin. Henkilötietoja
käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella:

● asiakasviestintään

● asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja
seurantaan

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Sähköpostitse ja puhelimitse sekä verkkosivuilta varauksen tehneet asiakkaat:
● Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
laskutustiedot
● Yritys- ja yhteisöasiakkailta myös yrityksen laskutustiedot
Verkkokaupasta lahjakortteja ostaneet asiakkaat:
● Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Käyttöehtolomakkeeseen kirjatut kiipeilevät asiakkaat:
● Henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, syntymäaika
● Alaikäisen asiakkaan huoltajan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja
puhelinnumero sekä allekirjoitus
Rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot:
● IP-osoite, selain, selainversio, sivu jolta rekisteröity on siirtynyt sivuille
sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot,
mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot:

● Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin
osallistuminen, esimerkiksi markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä
tapahtumiin osallistuminen.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään, kun he tulevat puistoon, ostavat
lahjakortteja verkkokaupasta, tekevät varauksen sähköpostitse, puhelimitse tai
verkkosivuilta. Tämän lisäksi tietoja kerätään erilaisten
markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten, –kilpailujen ja
tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n
yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja
tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, ja yritysasiakkaiden osalta
kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN
SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten
edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja
voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Vuokatin
Seikkailupuisto Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista,
jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIATTEET
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin
ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokoneelle tallennetun rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän
palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnus ja salasana.
Paperilla olevia henkilötietoja säilytetään yrityksen toimipaikassa ja toimistossa.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta
pääsy estetty. Toimipaikka on lukittu aukioloaikojen ulkopuolella. Toimistotilat
ovat aina lukossa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun
toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin
rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KIELTO- JA
KORJAUSOIKEUS
Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön voit pyytää maksutta kerran vuodessa
tunnistautumalla henkilökohtaisesti paikan päällä tai tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:
Vuokatin Seikkailupuisto Oy
Veikontie 4
88610 Vuokatti
Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja
luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys
rekisterinpitäjään.

10. MUUTOKSET SELOSTEESEEN
Vuokatin Seikkailupuisto Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa.
Muutokset voivat perustua myös Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n lainsäädännön

muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti. Vuokatin Seikkailupuisto Oy säilyttää asiakkaiden tietoja
rekisterissä siihen saakka, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

