
REKISTERISELOSTE / COLOUR BOX 
 
Henkilö6etolaki (523/1999) 10§ 
Laadi&u: 7.9.2022 
 
1. REKISTERINPITÄJÄ 
 
Yrityksen nimi ja Y-tunnus 
Tmi Mirva Keski-Vähälä / Colour Box 2762800-9 
 
Osoite ja puhelin 
KoirasaarenDe 33 B 36 
00590 Helsinki 
+358 456318743 
 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
 
Nimi ja sähköpos6osoite 
Mirva Keski-Vähälä / colourboxmirva@gmail.com  
 
Osoite ja puhelin 
KoirasaarenDe 33 B 36 
00590 Helsinki 
+358 456318743 
 
3. Rekisterin nimi 
Colour Box asiakasrekisteri (”Yrityksen kulu&aja-asiakasrekisteri”) 
 
4. Henkilö6etojen käyUötarkoitus (rekisterin käyUötarkoitus) 
HenkilöDetoja käytetään: 
asiakkuussuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, 
markkinoinDin ja suoramarkkinoinDin ellei asiakas ole sitä erikseen kieltänyt, 
etämyynDin, 
mielipide- ja markkinatutkimuksiin (Colour Boxin omiin), 
asiakasviesDntään, joita toteutetaan sähköisesD ja kohdenne&una. 
 
5. Rekisterin 6etosisältö 
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia Detoja: 
Etu- ja sukunimi 
yhteysDedot 
osoite (OsoiteDedot kerätään vain mahdollisia laskutuksia varten. Niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin.) 
puhelinnumero  
SähköposDosoite (SähköposDa käytetään kui^en ja laskujen lähe&ämiseen, Dedo&amiseen sekä varaus-, 
Dlaus-, osallistumisesta ilmoi&amiseen.) 
suoramarkkinoinDluvat ja -kiellot 
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat Dedot 
rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähe&ämät tekniset Dedot (esim. IP-osoite, selain, 
selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) 
rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin lii&yvät Dedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilöDetoja 
markkinoinDin ja myynnin edistämiseen lii&yvät Dedot (esim. markkinoinDarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä 



tapahtumiin osallistuminen) 
asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon lii&yvät Dedot (esim. maksullisten tuo&eiden ja palveluiden 
osto- ja peruutusDedot, maksu&omien tuo&eiden ja palveluiden DlausDedot, toimitusDedot, palau&eet, 
reklamaaDot sekä asiakaspalvelutapahtumien talDoinnit, kuten puhelut, sähköposDt, chat- sekä teksDviesDt) 
syntymäaika 
edellä yksilöityjen Detojen muutosDedot Rekisterissä voidaan käsitellä tuo&een ja/tai palvelun ostaneista ja 
asiakasDlin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia Detoja: henkilötunnus ja laskutus- ja perintäDedot. 
 
6. Säännönmukaiset 6etolähteet 
Rekisteröityä koskevia henkilöDetoja kerätään 

• rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käy&ää (mm. Yrityksen verkko- ja 
mobiilipalvelut sekä Yrityksen sosiaalisen median kanavat) 

• erilaisten markkinoinDtoimenpiteiden kuten markkinoinDarpajaisten ja -kilpailujen ja tapahtumien 
yhteydessä 

Asiakas on oikeute&u koska tahansa ja ilman erityistä peruste&a pyytämään Detojensa poistamista 
rekisteristä ja rekisterinhoitaja tekee sen viipymä&ä. 

 
7. Tietojen luovuUaminen ja siirtäminen 
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovu&aa 

• kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoi&amissa rajoissa esimerkiksi Yrityksen 
yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt Detojen luovu&amista. 
Yhteistyökumppaneilla tarkoitetaan esim. palvelun tarjoajia/yhteisöjä, joiden Dloissa/kanssa Colour 
Box toimii. 

• Tietoja ei pääsääntöisesD siirretä Euroopan unionin jäsenvalDoiden alueen tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilöDetojen tai Detojen käsi&elyn teknisen toteu&amisen 
kannalta tarpeellista. Tällöin Detojen siirrossa noudatetaan henkilöDetolainsäädännön vaaDmuksia 
(esim. Colour Box käy&ää viesDnnässä Googlen gmail-sähköposDa, jolloin Detoja siirretään EU:n 
ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Euroopan komissio pää&ää, mitkä turvatoimet ovat rii&äviä. EU:n ja 
Yhdysvaltojen väliset siirrot tehdään ns. Privacy Shield -järjestelyn alla ja Google kuuluu tähän 
järjestelyyn. Asian voit tarkistaa täältä. www.privacyshield.gov/parDcipant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=AcDve ) 

 
8. Rekisterin suojaus 

• Sähköinen aineisto: rekisterin Dedot säilytetään salasanan takana asianmukaisessa sähköisessä 
ympäristössä. 

• Mahdollinen manuaalinen aineisto: rekisterin Dedot säilytetään lukitussa Dlassa. 

 
9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 
Rekisteröidyllä on henkilöDetolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia Detoja rekisteriin on 
tallete&u. Tarkastuspyyntö tulee lähe&ää Yrityksen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava 
kirjallinen ja allekirjoite&u. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesD Yrityksen luona 
henkilöllisyyden varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien Detojen käsi&ely ja 
luovu&aminen suoramainontaa, etämyynDä ja muuta suoramarkkinoinDa sekä markkina- ja 
mielipidetutkimuksia varten o&amalla yhtey&ä Yritykseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaaDa virheellisen 
Dedon korjaamista o&amalla yhteys Yritykseen.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

