
ATEN MÖKIT OY:N REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

Tässä selosteessa on Aten mökit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen  

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Olemme sitoutuneet suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan 

lainsäädännön mukaisesti. Laadittu 24.5.2018, viimeksi muokattu 21.06.2021. 

 

1.REKISTERINPITÄJÄ 

Osoite: Aten mökit Oy, Kelosyötteentie 9, 93280 Syöte.  

Puhelin: +358 40 7654 202 

Sähköposti: aten.mokit@gmail.com 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö; Sauli Särkelä, Puh +358 40 7654 202 

 

2. KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä ja käsitellä 

henkilötietoja asiakkaiden yhteydenpitoon ja asiakassuhteen ylläpitoon. Henkilötietoja  

käsitellään EU säännösten mukaisesti. Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on  

dokumentoitu, vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen asiakkaan suostumus. 

 

3. REKISTERIN NIMI 

Reksiterin nimi on Aten mökkien asiakasrekisteri. 

 

4.. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME? 

Keräämme palvelumme käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen 

käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja, kuten henkilön nimi, asema, 

 yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),  

verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista ja muut  

asiakassuhteeseen ja palveluihin liittyvät tiedot kuten esimerkiksi laskutustiedot. 



Käyttäjä antaa suostumuksensa kerättäviin tietoihin tapauskohtaisesti käytetystä  

yhteydenottotavasta riippuen. 

 

Käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain tarpeellisen ja lain salliman ajan. Asiakkaiden  

täyttämiä majoituskortteja säilytämme kuitenkin kulloinkin laissa määrätyn vähimmäisajan. 

 

5. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET SIIRROT 

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan säännönmukaisesti siinä laajuudessa kuin kolmannet  

osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin palvelun tarjoamiseksi 

 tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä markkinointi ja mainonta sekä  

viranomaistarkoituksissa. 

 

Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. 

Viestinnän tai markkinoinnin kohdentamiseksi oikein, saatamme siirtää kolmansille 

osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksen kohteet tai esimerkiksi sijaintiin 

perustuvat kohdentamisarvot. 

 

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen 

kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään. 

 

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että 

tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä 

tunnistettavissa. 

 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja 

lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos järjestelemme liiketoimintaamme kuten  



myymme tai fuusioimme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden 
neuvonantajille. 

 

6. KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Aten mökit Oy ei siirrä tietoja säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tämä 
sivusto kuuluu Lenken Oy:n kotisivuverkostoon ja siinä käytetään evästeitä. Lisätietoja  

evästeiden hallinnasta saa Aten mökkien kotisivulla ennen evästeiden hyväksymistä  

kohdasta ”lisätietoja” tai voit hakea ohjeita osoitteesta AllAboutCookies.org. Voit poistaa  

kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne  

kokonaan. 

 

Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina  

uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla  

olevia palveluja ja toimintoja. 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS 

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät  

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,  

niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja  

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti  

ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

8. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOT 

 

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän palveluihimme, emmekä ole vastuussa 
muiden sivuista. 



 

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET 

Mikäli muutamme tätä tietosuojalauseketta, on muutettu tietosuojaseloste saatavilla 

yrityksemme kotisivulla. 

 

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa  

ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

 Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö  

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa  

pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n  

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen  

poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 

 rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa  

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


