TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Nämä tiedot annetaan kunnioittaa artiklan 2016/679 (GDPR) kohtaa 13 artiklan mukaisuutta. Asetus N:
o. 196/2003 (henkilötietojen suojaa koskeva koodi) on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät
verkkosivustoa www.yllasravintolat.fi ja liittyvät kaikkiin käsiteltyihin henkilötietoihin jäljempänä
esitettyjen menetelmien mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ
Kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Elämysravintolat Oy.
Kerätyt tiedot:
Käsiteltyjä henkilötietoja kerätään suoraan asianomaisen osapuolen toimittamien tietojen perusteella
automaattisesti.
Asianomaisen osapuolen suoraan toimittamat tiedot ovat kaikki henkilötietoja, jotka toimitetaan
rekisterinpitäjälle suoraan missä tahansa tilanteessa, suoraan kiinnostuneelta henkilöltä. Erityisesti kerätään
ja käsitellään seuraavat henkilötiedot:
- luettelo kerätyistä tiedoista: varauksista ja / tai tietoja koskevat nimet, puhelinnumerot ja sähköpostit,
pyyntöjä verkkosivuston erityisellä lomakkeella, jonka tiedot kerätään automaattisesti navigoinnin
yhteydessä. Tälläiset tiedot, joita ei ole kerätty, voidaan liittää välillisesti käyttäjän henkilöllisyyden
tunnistukseen tietojenkäsittelykeskuksen keräämien tietojen ja yhdistyksien avulla. Rekisterinpitäjä sallii
tunnistamisen, erityisesti seuraavissa yhteyksissä:
- luettelo kerätyistä IP-osoitteista, selaintiedot ja yhteyden sijainti.
- Google-analytiikan käyttö tilastotarkoituksiin (anonyymi IP).

KÄYTÖN OIKEUDELLINEN PERUSTE JA TARKOITUS:
Tiedot käsitellään yksinomaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, kuten alla kuvataan.
Käytämme asianomaisten osapuolten toimittamia tietoja:
Varausten hallinta, tilastollinen tarkoitus ja ateria- ja hotellitoiminnan normaali toiminta
• vain, jos käyttäjä on nimenomaisesti antanut suostumuksensa tiettyjen palvelujen noudattamiseen ja
esimerkiksi suostunut lähetyksiin tulevista tiedoista ja mainosviesteistä sähköpostitse tai sähköisistä
työkaluista.
"Kerättyjen tietojen" -osassa lueteltujen tietojen toimittaminen on kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin. Se
on pakollinen, jotta käyttäjä voi käyttää palvelua. Tästä syystä suostumus on
pakollinen ja kieltäytyminen hoitamasta epäonnistunutta tai virheellistä tai osittain suoritettua siirtoa
tietojen luovuttaminen voi johtaa siihen, että palvelua ei pystytä toimittamaan oikein.
Tietojen toimittaminen tiedotuslehtien lähettämiseksi myynninedistämis-, tiedotus- tai
tutkimustarkoituksiin on vapaaehtoista ja kieltäytyessä asianomainen henkilö suostuu olemaan päivitetty
kaupallisista aloitteista ja / tai myynninedistämiskampanjoista, tarjouksista tai muista
mainosmateriaaleista ja / tai sinulle räätälöidyistä tarjouksista.
Sanna Palosaari ei anna käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille ilman heidän suostumustaan, ellei laki
sitä edellytä. Joka tapauksessa tietojen levittäminen ja siirtäminen EU: n ulkopuolella on suljettu pois.

SUOSTUMUS PERUUTTAMISELLE
Asianomainen osapuoli voi peruuttaa suostumuksensa mainosviestien vastaanottamiseen välittömästi
lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen yllaskammi@yllas.fi tai napsauttamalla erityistä
purkamislinkkiä, jonka löydät kunkin sähköpostin alatunnisteesta ''myynninedistämis- ja kaupallinen
kuitti.''

KÄSITTELYMENETELMÄ:
Henkilötietoja käsitellään automatisoiduilla välineillä niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä
niiden tarkoitusten saavuttamiseksi joita varten ne on kerätty ja joka tapauksessa tehdään tietojen
vuosittainen tarkastus, jossa säilytetyt vanhentuneet henkilötiedot poistetaan, ellei laki säätää
arkistointivelvoitteista.
Tietojen käsittely tapahtuu yleensä Sanna Palosaaren pääkonttorissa, henkilöstön toimesta tai
ulkopuolisia yhteistyökumppaneita käyttäen, jotka ovat asianmukaisesti nimetty tietojenkäsittelyyn.
Täydellinen luettelo henkilötietojen käsittelystä vastaavien henkilöiden pyynnöstä voidaan pyytää
lähettämällä sähköpostiosoite yllaskammi@yllas.fi
Rekisteröinti ja suhteellinen käsittely katsotaan päteviksi, kunnes käyttäjä peruuttaa tilauksensa, joka on
läsnä jokaisessa sähköpostissa tai 12 kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisestä viestinnästä hänellä on
todisteita suorasta vuorovaikutuksesta (napsauta, avaa, vastaa). Erityisiä turvatoimenpiteitä havaitaan
tietojen häviämisen, laittoman tai virheellisen käytön ja luvattoman käytön estämiseksi.

ASIANOMAISTEN OIKEUDET
Tekniikan mukaisesti yksityisyyden suojaa koskevan säännöstön ja artiklan 7 mukaisesti. 13 GDPR: llä
jokaisella käyttäjällä on oikeus saada vahvistus hänen henkilötietojensa olemassaolosta, vaikkei niitä vielä
ole tallennettu ja niiden käsittely ei ole vielä ymmärrettävässä muodossa.
Erityisesti asianomaisella osapuolella on oikeus saada Suomen Elämysravintolat Oy:ltä ilmoitus:
1. henkilötietojen alkuperä;
2. käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät;
3. logiikkaa, jota sovelletaan sähköisen työkalun avulla tapahtuvan käsittelyn yhteydessä /
tietotekniikka;
4. omistajan, johtajien ja nimetyn edustajan tunnistetiedot;
5. aihealueet ja aiheiden ryhmät, joille tiedot voidaan välittää, tai kuka
voi oppia niistä nimitettynä edustajana
Valtio, johtajat tai nimetyt henkilöt.
Lisäksi asianomaisella on oikeus saada Suomen Elämysravintolat Oy:ltä:
1. tietojen päivittäminen, korjaaminen tai integrointi;
2. rikkomisten käsittelemien tietojen peruuttaminen, muuttaminen anonyymiksi tai estäminen
lain;
3. Pääsy tietoihin, eli vahvistus siitä, että tietojenkäsittely on käynnissä tai ei
henkilökohtaisia tietoja hänestä;
4. käytön rajoittaminen,
5. tietojen siirrettävyys eli oikeus saada henkilötietoja strukturoidussa muodossa käytössä;
6. oikeus valittaa valvontaviranomaiselle.
Lopuksi rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä kokonaan tai osittain oikeutetuista syistä häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyyn, vaikka se olisi tarkoituksenmukaista keräämisen tarkoituksen kannalta.
Erityisesti asianomaisella osapuolella on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä
kaupallisen mainosmateriaalin tai suoramyynnin lähettämiseksi tai markkinatutkimuksen tai kaupallisen
viestinnän toteuttamiseksi. Edellisissä kohdissa tarkoitetut pyynnöt on lähetettävä sähköpostitse
osoitteeseen yllaskammi@yllas.fi

PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET
Suomen Elämysravintolat Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa, täydentää tai päivittää tätä ilmoitusta
määräajoin sovellettavan lainsäädännön tai takaajan hyväksymien määräysten mukaisesti.
Henkilötietojen suojaaminen. Edellä mainitut muutokset tai lisäykset tuodaan asianomaisten osapuolten
tietoon linkkien kautta. Sivuston yksityisyyden suojasta ja ilmoitetaan suoraan asianomaisille osapuolille
sähköpostitse. Kehotamme käyttäjiä tarkastelemaan tietosuojakäytäntöä säännöllisesti, tarkistamaan
päivitetyt tiedot ja päättämään, jatketaanko tarjolla olevia palveluja.
Lisätietoja: yllaskammi@yllas.fi

