Rekisteriseloste
Rekisterin pitäjä on NettiHQ-yritys (Y-tunnus: 2592887-6) Niskakuja 1 B 16 40200 Jyväskylä.
Puhelin 0449738418.
Rekisteriselosteen yhteyshenkilönä toimii Teemu Torssonen. Puhelinnumero 0449738418
Rekisterin nimi on Asiakastietorekisteri Lemmikkihoitoon.com -sivustoa varten.
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja laskutuksen hoitamiseksi(mainostajat). Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus on että niitä käytetään siinä toiminnassa, joka koskee ilmoitusten jättämistä
Lemmikkihoitoon.com-sivustolle ja laskutusta. Ilman henkilötietojen haltijan suostumusta muissa
yhteyksissä kuin sivulla olevassa ilmoituksessa henkilötietoja ei julkaista. Henkilötietoja ei
myöskään käytetä missään muussa tarkoituksessa kun mitä edellä on mainittu ja laskutuksessa, ellei
siihen ole henkilötietojen haltijan suostumusta.
Rekisterin tietosisältö koskee kerättyjä henkilö- ja asiakastietoja, nimeä ja yhteystietoja. Rekisterin
tietosisältö pitää sisällään ainakin nimen, osoitteen ja sähköpostin. Tietosisältö koskee myös
kaikkea muuta sellaista tietoa joka ei ole yleistä tietoa ja jota ei julkaista ilmoituksessa jonka
henkilö luovuttaa NettiHQ-yritykselle ja Lemmikkihoitoon.com-sivustolle jättäessään
ilmoitustietoja.
Rekisteriselosteen säännönmukaiset tietolähteet ovat rekisteröidyt itse. Rekisteriselosteen
säännönmukaiset tietolähteet ovat henkilötietoja luovuttaneet yritykset tai yksityishenkilöt, eli
henkilötietoja ei kerätä muualta kuin niistä lähteistä mistä henkilötietojen haltijat niitä itse
luovuttavat NettiHQ-yritykselle ja Lemmikkihoitoon.com-sivustolle.
Mikäli henkilötietoja luovutetaan eteenpäin luovutus perustuu silloin lain säännökseen tai
rekisteröidyn suostumukseen. Kerättyjä henkilö- ja yritystietoja ei luovuteta eteenpäin ilman
henkilö- ja yritystietojen haltijan suostumusta missään muussa tapauksessa, paitsi jos
poliisiviranomainen tai muu laillinen viranomainen niitä vaatii Suomen lakiin pohjautuen. Kerättyjä
henkilö- tai yritystietoja ei käytetä muussa yhteydessä kuin laskutuksessa ja Lemmikkihoitoon.comsivustolla julkaistavassa ilmoituksessa ilman henkilötietojen haltijan suostumusta . Kerättyjä
henkilö- ja yritystietoja ei myöskään julkaista sivustolla missään muussa yhteydessä ellei siihen ole
henkilötietojen haltijan suostumusta.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muutoin kuin miten ne ovat yleisesti tiedossa
Lemmikkihoitoon.com-sivustolla julkaistun ilmoituksen kautta tai jos NettiHQ-yritys siirtyy itse
toimimaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Mikäli manuaalista aineistoa on, sitä säilytetään lukitussa tilassa. Asiakastietoja sisältävän
järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla toimensa puolesta on oikeus
käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot
kerätään tietokantoihin tai pilvipalveluun, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja.

