TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Kelloharrastajat Suomi kerää ja käsittelee kelloharrastajien verkkosivun kautta saatavia henkilötietoja
tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai
ottamalla meihin yhteyttä, henkilö hyväksyy sen, että käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Arvostamme aina
henkilöiden yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Keräämme vain välttämättömät ja tarpeelliset tiedot.
Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat: erialiset tapahtumat ja projektit, kelloihin liittyvän kaupan mahdollistaminen
käyttäjien ja yhteistyökumppaneidemme kesken, sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen, oikeudellisten velvoitteiden ja
vaateiden täyttäminen, asiakasviestintä ja palveluidemme kohdentaminen.
Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään palveluidemme käytön yhteydessä. Tyypillisesti henkilöltä
saamiamme tietoja ovat: yhteystiedot.
Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamisen ja toimintamme harjoittamisen ja kehittämisen nojalla huolehtien
siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelemiselle. Henkilötietoja käsittelevät
salassapitosopimuksen tehneet Kelloharrastajien kanssa tehneet henkilöt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle,
ellei henkilö ole antanut siihen suostumusta, lukuun ottamatta uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävää palvelua.
Palveluun tallennetaan pelkkä sähköposti-osoite ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä sekä poistaa jättämänsä tiedot
sähköposteissa olevan linkin kautta. Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajamme EU-alueella sijaitsevalla palvelimella,
jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme tietoturvasta.
Järjestelmään rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen luovuttamiseen antamansa suostumus,
saada täydentäviä tietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista, oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen
korjaamista ottamalla yhteys Kelloharrastajat Suomi / KH Collaborative Oy, Joonas Kokko, puh. 0400 399 825.
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1. – 2. Rekisterin pitäjä ja rekisteriasioista vastaava
Kelloharrastajat verkkosivuston ylläpito, sähköpostiosoite: info@kelloharrastajat.fi

3. Rekisterin nimi
Kelloharrastajat käyttäjärekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kelloharrastajat palveluista ja uudistuksista tiedottaminen
5. Rekisterin tietosisältö
Pakolliset tiedot
Koko nimi
Sähköpostiosoite
Projekti- ja tapahtumakohtaiset tiedot
Osoite ja yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys
Kerättyjä tietoja ei säilytetä pidempää, kuin keräämistä edellyttänyt projekti tai tapahtuma vaatii. Poikkeuksena ovat
sähköpostitiedot, joita säilytetään erillään muista henkilötiedoista. Henkilöllä on halutessaan mahdollisuus tarkastaa
sähköpostitietonsa sekä poistaa tiedot järjestelmästä.

