
JOENNIEMEN RAVINTOLAT OY ASIAKASREKISTERI 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Joenniemen Ravintolat Oy:n 

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 
 

1. Rekisterinpitäjä Joenniemen ravintolat Oy 

Joenniementie 47, 35800 Mänttä 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön 

liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on 

Henry Tikkanen, p. 0407085572, 

ravintola@ravintolagosta 

 

3. Rekisterin nimi   Joenniemen ravintolat asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperuste 

Henkilötietolaki (523/1999)10 pykälä 

5. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitukset 

Rekisterin tietoja käytetään Joenniemen ravintolat Oy:n 

tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien 

suoramarkkinointiin.  

 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: nimi, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat 

yhteystiedot, nimi ja asema, yrityksen osoitetiedot. 

 

7. Mistä henkilötiedot saadaan Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, 

asiakkaan suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen 

yhteys. 

 

8. Henkilötietojen 

vastaanottajat tai 

vastaanottajien ryhmät 

Joenniemen ravintolat Oy voi luovuttaa henkilötietoja 

voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja 

velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa 

henkilötietolain puitteissa Olo Groupin muille yrityksille. 

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, joilla ei ole 

yhteistyötä Joenniemen ravintolat Oy:n tai Olo Groupin 

kanssa. 

9. Tietojen siirto EU:n 

ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle henkilötietolain puitteissa. Rekisterin tietoja 

käsitellän pääsääntöisesti EU:n sisällä. Tapauskohtaisesti 

rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle, jos 

esim. sähköpostimarkknoinnissa käytetään EU:n 

ulkopuolista palveluntarjoajaa.  

 

10. Henkilötietojen säilytysaika  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.  

11. Rekisteröidyn oikeuksista Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto mitä tietoja 

hänestä säilytetään. Hänellä on oikeus tietojensa 

muuttamiseen tai poistamiseen. Rekisteröidyllä on 

oikeus tulla unohdetuksi.  

 



12. Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan 

soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

13. Rekisteröidyn oikeuksien 

käyttämiseen liittyvät pyynnöt 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien 
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi 
olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilöön.  
 
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn 
oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä 
rekisterinpitäjälle kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. 
Pyynnössä tulee olla rekisteröidyn allekirjoitus. Pyynnön voi 
myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. 
 
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään 
riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn 
pyyntö koskee.  

 
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön tekijää 
todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta 
henkilöllisyystodistuksesta tai muulla luotettavalla tavalla, sen 
varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien 
käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen. 
 

 


