
 

Vahvuuttamo Oy:n tietosuojaseloste (päivitetty 5.8.2020) 

1. Rekisterinpitäjä  Vahvuuttamo Oy, Y-tunnus 3122657-1, Riihitie 2, 90830 Haukipudas  

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa  

 

Sanna Wenström, sanna@vahvuuttamo.info, 

 p. 045 2030505  

 

3. Rekisterin nimi  

 

Vahvuuttamo Oy:n asiakasrekisteri  

4. Rekisteröidyt  VOIMAKEHÄ®-lisenssinhaltijat 

5. Rekisterin pitämisen ja 

henkilötietojen käsittelyn 

perusteet ja käyttötarkoitus  

 

Rekisteri perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen, jonka hän 

antaa hankkiessaan käyttölisenssin ja rekisteröityessään valmentajaportaaliin.  

 
Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, ja 
kehittämiseen. Tarvitsemme henkilötietojasi palveluidemme toteuttamiseksi, 
kuten tilaustesi toimittamiseen ja laskutukseen. 
Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi myös asiakasviestinnän toteuttamiseksi 
eli tiedottamiseen ja yhteydenpitoon VOIMAKEHÄ®-konseptia koskevissa 
asioissa.  
Viestintä voi sisältää myös uusista palveluista ja tuotteista sekä tarjouksista 
tiedottamista.   

6. Käsiteltävät henkilötiedot:  

6A  
TILAUKSIA JA ASIAKKUUTTA 
KOSKEVAT TIEDOT: 
 

Etu- ja sukunimi 
Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
Tilaustesi sisältö, tilaustesi seurantatiedot ja tilaushistoriaasi koskevat tiedot 
Laskutustiedot, jos tilaat laskulla   
Luottokorttimaksuja koskevat tiedot käsittelee ainoastaan Stripe. Ne eivät 
välity Vahvuuttamo Oy:lle. Stripen käyttöehdot ja tietosuojaseloste löytyy 
täältä: https://stripe.com/en-fi/privacy  
 

6B 
LISENSSIVALMENTAJAREKISTERIIN 
TALLENNETTAVAT TIEDOT  

Etu- ja sukunimi 

Sähköpostiosoite 

Lisenssityyppi  

Lisenssin voimassaoloaika.  

7. Säännönmukaiset tietolähteet  Tietoa kerätään ainoastaan henkilöstön itse täyttämän tilauslomakkeen sekä 

rekisteröitymislomakkeen kautta.  

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen  

 

9. Tietojen suojaus 

 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.  
Tietojen luovutuksia voidaan tehdä ainoastaan rekisteröityjen nimenomaisella 
suostumuksella.  
Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  
Rekisteri on tallennettu ja suojattu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten 

avulla. Rekisteriin on pääsy Vahvuuttamo Oy:n henkilöstöllä (Sanna Wenström 

ja Laura Halonen), jotka käsittelevät lisenssit, tilaukset ja laskutukset.  

10. Tietojen käsittelyn kesto  

 

Tiedot säilytetään niin kauan, kuin lisenssisopimus on voimassa.  

 

11. Tietojen käsittelijät  Tietoja käsittelee vain rekisterinpitäjä. Voimme ulkoistaa henkilötietojen 

käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme 

https://stripe.com/en-fi/privacy


 sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

12. Automaattinen 

päätöksenteko ja profilointi  

 

Tietojenkäsittely ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

13. Rekisteröityjen oikeudet  

 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:  

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos 

tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää 

korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.  

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli 

rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman 

asianmukaista oikeutta.  

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.  

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.  

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity 

kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä.  

 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa 

koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä 

ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus 

tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että 

kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan 

ratkaistuksi.  

 

 

14. Yhteydenotot  

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää 

kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

15. Muutokset 

tietosuojaselosteessa  

 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen 
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä 
myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta 
ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 
huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

 

 

 

 


