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Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot
NLJ Invest Oy (myöh. Rekisterinpitäjä), asiakasvaraus -rekisteri
Yhteystiedot:

Yhteyshenkilö:

NLJ Invest Oy
Tervastie 42
90650 Oulu
Y-tunnus: 2070099-5

Piritta Kukkonen
Tervastie 42
90650 Oulu
rukavuorenhuippu@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen ja varausten hoitaminen
- varausten laskuttaminen, maksujen valvonta ja perintä
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
- kirjanpito
Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai
mielipide- ja markkinatutkimuksiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- Tunnistamistiedot: Etunimi, sukunimi
- Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
- Varaus- ja laskutustiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan häneltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja
päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua
tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä mielipide- ja
markkinatutkimuksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedostoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja varausten hallintaan,
laskutukseen, maksuliikenteen valvontaan, kirjanpitoon ja sisäiseen raportointiin.
Rekisterin julkisuus
NLJ Invest Oy:n asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (rekisteriseloste) on nähtävänä
rekisterinpitäjän kotisivulla www.rukavuorenhuippu.fi
Tiedonkeruu
Henkilötietoja kerätään asiakkaan tehdessä mökkivarauksia tai tiedusteluja vuokrattavista mökeistä.
Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on
lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa
ja puhelinnumeronsa. Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee.
Asiakkaan oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö tulee osoittaa rekisterin
yhteyshenkilölle.
Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei
asiakkaan käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

