
REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 

tietosuojaseloste. Päivitetty 21.5.2018 

Rekisterinpitäjä 

 

Mediatoimisto Crazy Mama, Sahaajankatu 49, 00880 Helsinki, Y-tunnus 1639405-9 

Rekisteriasioiden yhteystieto 

 

Mediatoimisto Crazy Maman asiakaspalvelu, sähköposti: info@crazymama.net, puh. 0405150363 

Rekisterin kohde 

 

Mediatoimisto Crazy Maman asiakasrekisteri 

Mediatoimisto Crazy Maman nettisivut 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen mahdollisuus asiakassuhteen ja/tai sopimuksen 

täytäntöönpanemiseen. 

Tietojen käsittelyn tarkoituksena asiakasrekisterissä on: 

- tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen 

- sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen 

- asiakassuhteen hoitaminen 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Tietojen käsittelyn tarkoituksena nettisivuilla on: 

- henkilö tai yritys ottaa yhteyttä ja/tai lähettää tarjouspyynnön nettilomakkeella  

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 

Rekisterin sisältämät tiedot 

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja: 

- rekisteröidyn yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot 

- yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, 

yhdistysrekisterinumero ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot 

- asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista 

sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä 

Henkilötietojen antaminen asiakasrekisteriin on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme 

syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua. 

Käsittelemme nettisivujen yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun henkilön tietoja: 

- rekisteri sisältää yhteydenoton tai tarjouspyynnön yhteydessä annettavat henkilön perustiedot: nimi 

ja sähköposti sekä mahdolliset muut tiedot jotka henkilö itse haluaa ilmoittaa.  
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Mistä saamme tietoja 

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää tässä rekisteriselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia 

varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen 

tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 

Tietojen luovutus 

Minkään rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Hosting- ja domainpalveluihin liittyen hyödynnämme 

henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille 

henkilötietoja tallennetaan. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. 

Tietojen säilytys 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien 

tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.  

Rekisteriselostetta koskevat muutokset 

Mediatoimisto Crazy Mama varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen 

rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti. 


