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1. Rekisterinpitäjä  

Nimi:  Tmi Kiia Terho, Pori 
Y-tunnus: 2130858-1 

 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Yritys:  Tmi Kiia Terho, Pori 
Nimi:  Kiia Terho  
Puhelinnumero: 0445757970 
Sähköposti:  info@kiiat.fi 

 
3. Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri 
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste  

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä markkinointiin ja tiedotukseen. 
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään joko asiakkaan suostumuksella tai rekisterinpitäjän ja 
asiakkaan välisellä sopimuksella sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

 
5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Asiakkaan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
osoite) ja yrityksen ollessa kyseessä myös yrityksen Y-tunnus ja mahdollisen yhteyshenkilön nimi 
yhteystietoineen. Mikäli asiakassuhde on syntynyt sosiaalisen median kautta, jää asiakkaan profiili sekä 
sen kautta toimittamat tiedot myös rekisterinpitäjän ko. sosiaalisen median tilille. 

 
6. Tietojen säilytysaika 

Rekisteriin tallennettavat tiedot säilytetään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti niin 
kauan, kuin on tarpeen asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai muiden 
tarkoitusten toteuttamiseksi.  

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiltä itseltään (puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median 
palveluiden kautta, asiakastapaamisista ja muista vastaavista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa 
tietojaan). Google Analytics kerää tietoja vierailijoista kotisivuilla. 

 
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin on sovittu 
asiakkaan kanssa. 

 
9. Evästeiden (cookies) käyttö  

Kotisivuilla ei käytetä evästeitä.  
 
10. Rekisterin suojaus  

Henkilörekisteriä koskevat tiedot säilytetään asianmukaisesti suojatulla tietokoneella sekä 
laskutusohjelmassa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tarvittavaa huolellisuutta, ja rekisterinpitäjä on 
ainoa, joka tietoja käsittelee. Tietoja voi väliaikaisesti olla myös niissä internetkanavissa, joiden kautta 
asiakas on rekisterinpitäjään yhteydessä. Näihin kanaviin on käyttäjätunnukset vain rekisterinpitäjällä. 

 
11. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on 
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle, joka voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. 
Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esim. henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  

 
Kirjallisena toimitettava tarkastus- ja oikaisu/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna 
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, joka voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Pyynnön voi lähettää sähköpostitse info@kiiat.fi. 

  
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai kieltää 
tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä oikeus olla joutumatta automaattisen 
päätöksenteon kohteeksi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

