Tietosuojaseloste 28.01.2018
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Tahtoo Häät Oy:n asiakkaille ja Tahtoo-verkkosivuston käyttäjille.

1 Tahtoo Häät Oy rekisterinpitäjänä
Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä tahtoo.fi-verkkosivustolla on Tahtoo Häät Oy (tästä
eteenpäin Tahtoo), jonka yhteystiedot ovat seuraavat:
Tahtoo Häät Oy
Kyntelikuja 1
00730 Helsinki
posti@tahtoo.fi
https://tahtoo.fi
Y-tunnus: 2770210-9
Yhteyshenkilösi rekisteriä koskevissa asioissa on Ilari Patrikka, ilari@tahtoo.fi, +358 (0) 44
366 5015

2 Tahtoo henkilötietojen käsittelijänä
Tahtoo toimii henkilötietojen käsittelijänä seuraavissa palveluissa ja mahdollisesti muissa
tulevaisuudessa luotavissa palveluissa:
● Vieraslista-osio
● Käyttäjän palvelussa julkaisemat kuvat
● Käyttäjän puolisoon liittyvä tieto
● Käyttäjän häävieraiden, jotka ilmoittautuvat tai muuten käyttävät hääsivuosiota, tiedot
● Palveluntarjoajien yhteystiedot, jotka käyttäjät ovat lisänneet palveluun
Tahtoo hääsovelluksen käyttäjä tai asiakas (morsian tai sulhanen tai muu henkilö) on
rekisterinpitäjä yllä mainittuihin palveluihin liittyvien tietojen osalta. Käyttäjän tai asiakkaan,
joka on rekisterinpitäjä, täytyy huolehtia kaikista rekisterinpitäjän velvollisuuksista, kuten
suostumuksesta käsitellä henkilötietoja.
Palvelun käyttäjä on aina vastuussa kaikista julkaisemistaan kuvista ja nimistä. Riippumatta
edellisestä Tahtoo:lla on aina oikeus poistaa sisältöä, jos se on laitonta.
Tahtoo käsittelee tietoja EU-komission standardiehtojen mukaisesti.

3 Rekisterin nimi
Tahtoo Häät Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Käytämme henkilötietojasi palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen ja käyttäjä- ja
asiakasviestintään.
Käsittelemme henkilötietoja myös markkinoinnin, mukaan lukien suoramarkkinoinnin,
toteuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyä markkinoinnin ja
sisältöjen kohdentamiseksi ja personoimiseksi.
Tietoja voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, kuten kirjanpito- ja
viranomaistarkoituksiin.
Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Tahtoon ja käyttäjän/asiakkaan väliseen
asiakassuhteeseen, sopimukseen sekä nimenomaiseen suostumukseen.

5 Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme henkilötietoja pääasiassa käyttäjiltä ja asiakkailta itseltään, esimerkiksi
rekisteröityessäsi palvelumme käyttäjäksi, palvelujen käytön ja palvelujen myynnin
yhteydessä, kilpailujen, myynninedistämisen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä
muutoin asioidessasi kanssamme. Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien
tekniikoiden avulla silloin, kun käytät palveluamme.

6 Rekisterin tietosisältö
Keräämme palvelumme yhteydessä nimi-, sähköposti-, puhelin-, osoite-, ja muita jättämiäsi
tietoja. Lisäksi voimme kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. palveluiden
toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:
● Henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero
● Asiakasyrityksen nimi, Y-tunnus, yhteystiedot ja toimiala
● Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet)
● Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot sivustollamme ja -palvelussamme
● Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
● Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

7 Tietojen vastaanottajat
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti tai mahdollistaa pääsy tietoihin
alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja toimeksiantosopimuksen nojalla.
Alihankkijoinamme toimivat palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain niiden
tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojaselosteessa mainittu.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
● DigitalOcean LLC
● Amazon Web Services Inc
● Sparkpost Inc
● The Rocket Science Group LLC
● Google LLC
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin yrityksemme ulkopuolelle.
Tietoja voidaan jossain tapauksessa luovuttaa tutkimuskäyttöön edellyttäen, että
luovutettavat tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole
enää tunnistettavissa.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Käytämme henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi
EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista.
Kun tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU-komission tarkoittama
riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat
siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.
Tällä varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme asianmukaisia fyysisiä,
teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä.
Tällaisia keinoja voivat olla muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten
laitetilojen käyttö, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta.

10 Tietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Pääsääntöisesti henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se käyttäjä- tai asiakassopimus,
jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja käyttäjällä tai asiakkaalla on tili
palvelussamme. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa
lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.
Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti.

11 Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen: posti@tahtoo.fi.
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
● saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
● saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme
henkilötiedot
● vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
● vaatia henkilötietojesi poistamista
● peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin
henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
● saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille,
käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
● vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Huomioithan lisäksi, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole
lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee,
mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse joko
rekisterinpitäjälle tai kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle.

12 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Päivitämme listaa alihankkijoina toimivista

palveluntarjoajista säännöllisesti. Jos tietosuojaselostetta muutetaan muilta osin
merkittävästi, ilmoitetaan muutoksesta myös palvelussamme.

