PEDRINA'S BAR CANTINA AY:N ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Pedrina's Bar Cantina Ayn
asiakas tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä
1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Pedrina's Bar Cantina Ay 1011686-7
Isokatu 2 67100 Kokkola
06-8314755
pedrinas@pedrinas.fi
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön
liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Sanna Skog 06-8314755 pedrinas@pedrinas.fi

3. Rekisterin nimi

Pedrina's Bar Cantina Ay pöytävarauskirja ja sähköposti
ja laskutus

4. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on -henkilön
suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen)-sopimus, jossa rekisteröity
on osapuolena (pöytävarauksen ja laskutuksen teko)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito
asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä
pöytävarauksiin liittyvä tieto.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai
profilointiin.
Pöytävarauksien kirjaus varauskirjaan ja tarjouksien
lähettäminen sähköpostilla. Laskujen tekeminen ja
lähettäminen.
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,
yritys/organisaatio, yhteystiedot puhelinnumero,
sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot
tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
laskutustiedot, erityisruokavaliot sekä muut
asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät
tiedot. Tiedot ruokavalioista käytetään ruoan
valmistukseen sekä tarjoiluun.
Asiakastietoja säilytetään:
Varauskirjassa
Laskutusohjelmassa Passeli
Sähköpostiohjelma G-mail ja Elisa
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta
mm. pöytävarauksen teon yhteydessä, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä erilaisista
kilpailuista ja asiakaseduista joihin asiakas osallistuu.
Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain puitteissa
Pedrina's Bar Cantinan(Ylivieska, Kokkola) muille
yrityksille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille,
joilla ei ole yhteistyötä Pedrina's Bar Cantinan kanssa.
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, paitsi jos sähköposti
palvelimet sijaitsevat siellä.

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset
6. Käsiteltävät henkilötiedot

7. Mistä henkilötiedot saadaan

8. Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajien ryhmät

9. Tietojen siirto EU:n
ulkopuolelle

10. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään toistaiseksi.
Vuoden vaihtuessa varauskirja hävitetään.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilällä on oikeus
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilä galuaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallesesti
rekisteinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilölliyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.
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
oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle
tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön
voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
toimipaikassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään
riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn
pyyntö koskee.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn
oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin
rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää
rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna.
Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan
henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai
muulla luotettavalla tavalla.

