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1. Rekisterinpitäjä

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä y-tunnus: 1025565-6
Papinsaarentie 2, 65610 Mustasaari
puh. 0201201700 info@vaasanseudunareenat.fi

2. Yhteyshenkilöt
rekisteriin liittyvissä
asioissa

Päivi Tuominen
Papinsaarentie 2, 65610 Mustasaari

3. Rekisterin nimi

Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän viestintä- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus/rekisterin
käyttötarkoitus ja
käsittelyn
oikeusperusta

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän
viestintä- ja markkinointitarkoituksiin.

040-764 3552
paivi.tuominen@vaasanseudunareenat.fi

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen mukaiseen
oikeutettuun etuun (asiakassuhde tai vastaava).

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin voidaan tallentaa:
Etu- ja sukunimi
Nimike
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käytetään
- Uutiskirjepalvelu
- Sähköpostiviestintä
- Markkinointiviestintä ja jälkimarkkinointi
- Ilmoittautumisten hallintaan
- Kurssien ja osanottomaksujen keräämiseen
Tietojen säilytysajat: tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta. Lisäksi
tiedot käydään läpi säännöllisesti ja vanhat tiedot poistetaan rekisteristä.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Nykyiset asiakkaat: tietoja kertyy oman toiminnan kautta asiakassuhteen
aikana.
Potenttiaaliset asiakkaat: Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista
internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja
voidaan kerätä myös messujen verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien
yhteydessä, sekä kolmansien osapuolten rekistereistä.

www.vaasanseudunareenat.fi

TIETOSUOJASELOSTE
EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 2016/679

Laatimispvm: 4.11.2021

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta
EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Asiakasrekisteri on suojattu. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina
vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen
automaattinen
käsittely

Henkilötiedon käsittelyyn ei liity profilointia. Automaattisen käsittelyn osalta
ks. kohta 11.

10. Rekisteröidyn
oikeudet ja
oikeuksien
toteuttaminen

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat
tiedot yleisesti käytössä olevissa siirtomuodoissa.

Digitaalinen asiakasrekisteri on suojattu tunnuksin, salasanoin ja
käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä henkilötietoja varten.
Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt lähetetään osoitteeseen:
sales@vaasanseudunareenat.fi

11. Evästeiden
käyttäminen

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle
tallentama tiedosto –käytännössä pieni nimetön käyttäjäkohtainen
tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi
myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa
esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle. Evästeistä
ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä niistä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle.
Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin.
Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin.
Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun.
Pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa
ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä
toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen
käyttäjäkohtaisen personoinnin sekä helpon tunnistautumisen palveluun.
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Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen.
Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa sivustoillamme vierailevien
käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Kerättyä tietoa voidaan
käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen.
Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa, ja esitetty
markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.
Eväste sisältää ainoastaan yksilöllisen istuntokohtaisen tunnuksen, jonka
avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.
Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun
kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön,
mutta tällä voi olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu
selaimien ja www palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä
monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja
selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista.
Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste,
joka on asetettu selaimeen, sekä siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili
poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.
Uutiskirje/Creamailer.fi: Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä käyttää
Creamailer.fi uutiskirjeen lähetyksiin. Creamailer rekisteriin lisätään vain
niiden asiakkaiden tiedot, joille uutiskirje lähetetään ja joilta on saatu
suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen. Uutiskirjeen voi perua koska
tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.
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