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1. Rekisterin pitäjä

Super Pizza Oy
Korkeavuorenkatu 17, 00130 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta 
superpizzaoy@gmail.com.

2. Rekisterin nimi

Super Pizza Oy: asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, 
asiakaskyselyiden, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen 
liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää 
markkinointitoimenpiteisiin ja asiakasviestintään.

4. Rekisterin sisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoa käsitellään, ovat yrityksen asiakkaat, asiakkaiden 
yhteyshenkilöt, yritykseen yhteydessä olleet henkilöt, yrityksen tapahtumiin 
osallistuneet henkilöt ja markkinointiluvan antaneet henkilöt.

Rekisterissä voidaan käsitellä käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten

a) perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot
b) asiakkuussuhteeseen liittyvät tiedot
c) tiedot käyttäytymisestä yrityksen verkkosivuilla

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, 
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma 
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat 
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt 
ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon 
käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti 
sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii 
sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidystä 
säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja, vaan rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää
tällaiset tiedot viipymättä.
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5. Rekisterin tietojen luovutus

Rekisteritietoja voidaan jakaa Super Pizza Oy:n sisällä sekä jakaa alihankkijoidensa
kanssa.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin 
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista 
taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen (tietyissä tapauksissa) sekä rekisteröidyn oikeudesta tehdä 
valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tapauskohtaisesti voi olla tarvetta informoida rekisteröidyn oikeudesta, milloin 
tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä (ml. profilointia niiltä osin kuin se liittyy 
suoramarkkinointiin) ja/tai rekisteröidyllä on oltava oikeus vastustaa automaattista 
päätöksentekoa.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus 
vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus 
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.


