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Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen asiakasrekisteriseloste 

 

Rekisterinpitäjä 

Tmi Timo Marjomäki (Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki) (Y-tunnus 1964321-7) 

Talouspolku 3 

61800 Kauhajoki 

Email. timo@marjomaki.fi 

Tel. 040 095 5001 

 

Yhteystiedot 

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai 

postitse. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen asiakkuutta koskevia tietoja asiakkaan ja yrityksen 

väliseen asiakkuuden hoitamiseen, mukaan lukien palveluiden ja tuotteiden myynti, 

kehittäminen ja hallinnointi sekä mahdollisten asiakastilaisuuksien järjestäminen. Lisäksi 

käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten ja viranomaismääräysten ja -velvoitteiden tuomien 

velvollisuuksien todentamiseksi esimerkiksi henkilön tietojen tarkastuspyynnön ja tietojen 

poistamiseen liittyvään oikeuteen (oikeus tulla unohdetuksi) osalta. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen 

lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen, yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen 

täytäntöönpano ja yrityksen oikeutettujen etujen toteuttaminen (esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamisen, palveluiden kehittämisen sekä potentiaalisille 

asiakkaille markkinoinnin osalta). 

mailto:timo@marjomaki.fi
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Rekisteröityjen ryhmät 

Verkkokaupan asiakkaat 

  

Tietojen luovuttaminen 

Oletusarvoisesti Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki ei luovuta henkilötietoja kolmansille 

osapuolille. Lainsäädännön velvoittaessa voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, 

kuten esimerkiksi ulosottovirastolle. 

 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ensisijaisesti EU- ja ETA-alueen sisäpuolella, ja 

käyttämämme web hosting palveluntarjoaja sijaitsee myös EU- ja ETA-alueen sisäpuolella, 

maantieteellisesti Pärnussa, Virossa. Emme siirrä tai luovuta henkilötietoja EU- ja ETA-alueen 

ulkopuolelle. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Asiakkaan tietoja säilytetään viisi (5) vuotta tilauksen toimituksesta ja maksun suorittamisesta. 

Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta tietojen vastaanottamisesta. 

Yrityksen tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto 

säilytetään kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Sen 

sijaan tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot ja tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja 

aineistoista säilytetään kymmenen (10) vuotta tilikauden päättymisestä.  Päätös perustuu 

voimassa olevan kirjanpitolain asettamiin vaatimuksiin. Täten verotusta ja kirjanpitoa koskeva 

henkilötietojen säilytysaika poikkeaa yleisestä asiakkaan tietoja koskevasta säilytysajasta. 

 

Henkilötietoryhmät 

Kestävyysurheiluvaruste Marjomäki käsittelee henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin 

on tarpeen ja lainsäädäntö velvoittaa. 
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Yritys käsittelee seuraavia henkilötietoja: 

Henkilötietokategoria Henkilötietosisältö 

Asiakkaan perustiedot Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

Asiakkaan laskutustiedot Laskutusosoite, mahdollisen yhteyshenkilön 

tiedot 

Toimitusta koskevat tiedot Toimitusosoite, mahdollisen yhteyshenkilön 

tiedot 

Asiakkaan yhteydenpitoa koskevat tiedot Markkinointiluvat ja -kiellot, tiedot 

asiointikanavasta 

Lainsäädäntöä koskevat tiedot Ulosottoa koskevat tiedot 

 

 

Rekisteröityjen oikeudet 

Sinulla on oikeus saada pääsy Kestävyysurheiluvaruste Marjomäen käsittelemiin 

henkilötietoihisi, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus tehdä valitus valitusviranomaiselle sekä 

edellytysten täyttyessä oikeus tietojen poistamiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa 

henkilötietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot muualle. Oikeuksistasi ja niiden 

käyttämisestä voit lukea lisää tietosuojaselosteesta. 

https://marjomaki.fi/images/tietosuoja/tietosuojaseloste.pdf

