Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Flycam Oy
Y tunnus: Y-2325999-8
Osoite: Kehräsaari A, 3 krs., 33200 Tampere
Kotipaikka: Tampere
Yhteyshenkilö: Arttu Pulkkinen
Sähköposti: info@flycam.fi
2. Rekisterin nimi
Flycam Oy:n asiakasrekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
-

asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja ylläpito
rekisterinpitäjän palveluiden, tuotteiden ja tavaroiden markkinointi
rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
asiakkaiden kiinnostustietojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi sekä siihen liittyvä
asiakaspalvelun kehittäminen

4. Rekisteröitävät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
Käyttäjätunnus, sähköpostiosoite sekä muut mahdolliset rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
tarpeelliset tiedot.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen
haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan
kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta
vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän julkisista rekistereistä.
6. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta
määritellyt Flycam Oy:n työntekijät. Tietoja säilytetään palvelujen käytön ajan sekä vuosi
palvelujen käytön lopettamisen jälkeen.
7. Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei kyseessä oli lakisääteinen tai viranomaistaholta
tuleva velvollisuus.
Vakuutamme, että tietojen luottamuksellisuus ja turvallisuus on suojattu lainsäädännön
edellyttämällä tasolla.
8. Henkilötietolain mukainen informaatio asiakkaalle ja asiakkaan oikeudet tietojen
muuttamiseen
Rekisteriseloste
Rekisteriseloste on ladattavissa sähköisistä uutiskirjeistä ja viwer.net -verkkosivuilta:
http://www.viwer.net/pdf/rekisteriseloste.pdf
Tarkastusoikeus ja oikeus korjata virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja
mihin rekisterin tietoja käytetään. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuosittain on rekisteröidylle
maksutonta.
Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoitettu
tarkastuspyyntö Flycam Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee
ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheen korjaamista. Korjauspyynnössä
on yksilöitävä virhe sekä ilmoitettava korjattavat tiedot. Allekirjoitettu korjauspyyntö lähetetään
Flycam Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla
siitä kirjallisesti Flycam Oy:n edellä mainittuun postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.
Jokaisessa sähköisessä uutiskirjeessä on poistolinkki, jota kautta on myös mahdollisuus poistaa
itsensä sähköisestä asiakasrekisteristä.

