Ostatarra Finland Oy asiakasrekisteri / Henkilö etolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä etoa evästeiden
keräämisestä.
1. Rekisterinpitäjä
Ostatarra Finland Oy
Korvantaus 3, 91910 TUPOS
Y-tunnus: 2221001-7
myyn @ostatarra.ﬁ
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Ostatarra Finland Oy / Sami Lehtola
Korvantaus 3, 91910 TUPOS
Y-tunnus: 2221001-7
myyn @ostatarra.ﬁ
3. Rekisterin nimi
Ostatarra Finland Oy asiakasrekisteri
4. Rekisterin käy ötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, edo amiseen ja markkinoin in.
5. Rekisterin etosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpos n, puhelinnumeron, yrityksen nimen, laskutusosoi een sekä sopimus- ja
laus edot.
Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisä etoja sekä käy äjä etoja. Näiden etojen tallentamisesta
rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.
6. Säännönmukaiset etolähteet
- Ne sivuillamme oleva yhteydeno olomake, jonka henkilö itse täy ää.
- Ne sivuillamme oleva verkkokauppa, jonka laus- ja/tai kirjautumis edot henkilö itse täy ää.
- Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpos tse tai puhelimitse saadut edot.
- Sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), jonka kau a henkilö o aa yhtey ä.
- Eri etolähteistä haetut yksi äiset yhteys edot, kuten yritysten ne sivut.
Täy äessään ne sivuillamme olevan yhteydeno olomakkeen, verkkokauppamme laus- tai kirjautumis edot
tai luovu amalla edot muuta kau a, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa etojen
tallentamiseen ja käsi elyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.
7. Säännönmukaiset etojen luovutukset
Tiedot ovat luo amuksellisia, eikä etoja luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaa eet
Rekisterin edot on tallenne u etojärjestelmiin ja ne on suoja u siten, e ei asiaankuuluma omilla tahoilla ole
pääsyä rekisteri etoihin.
Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Ostatarra Finland Oy:n asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.
9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia etoja asiakasrekisteriin on tallenne u.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaa a rekisterissä olevan virheellisen edon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on
yksilöitävä korja ava virhe ja ilmoite ava korja avat edot.
Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähete ävä kirjallisena ja allekirjoite una yllä mainitulle rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.
10. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaa muksesta.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsi elemästä häntä itseään koskevia etoja mm. suoramarkkinoin a
varten.
Ne sivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ne sivuille. Linkitetyt ne sivut eivät ole meidän
hallinnassa, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten ne sivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.
Evästeisiin perustuvan vies nnän kieltäminen tapahtuu käy äjän ne selaimen asetusten kau a.
12. Evästeiden kerääminen
Ne sivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat edot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja,
sivuvierailuita tai etoa käy äjän käy ämistä lai eista.
Tietojen avulla parannetaan ne sivujen toimivuu a ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan
markkinoin a. Käy ämiämme palveluita, jotka hyödyntävät evästeitä ovat Google AdWords ja Google Analy cs.
Evästeet ovat käy äjäkohtaisia, mu a käy äjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käy äjä ole itse antanut
lisä etoja esimerkiksi yhteydeno olomakkeen kau a. Käy äjä voi itse vaiku aa evästeiden käy öön oman
ne selaimen asetusten kau a, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä eväste edot.
On hyvä o aa huomioon, e ä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Rekisteriseloste ja etosuojaseloste päivite y 23.2.2021.

