MARCANTE OY 1756894-6, RAVINTOLA AINO, KORKEASAAREN RAVINTOLAT
ASIAKASREKISTERIT
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Marcante Oy, Ravintola
Ainon sekä Korkeasaaren ravintoloiden asiakasrekisteristä tapahtuvasta henkilötietojen

käsittelystä
1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Marcante Oy, 1756894-6
Knutersintie 155
04130 Sipoo
09 624327
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön
liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Toimitusjohtaja Markku Peltola-Antell, 0505678985,
markku.peltola-antell@marcante.fi

3. Rekisterin nimi

Ravintola Aino ja Korkeasaaren ravintoloiden
asiakasrekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely
perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden
asiakassuhteeseen Marcante Oy:ssä. Käsittelemme
nykyisten sekä potentilaalisten yksityis- sekä
yritysasiakkaiden tietoja. Rajaamme tietoihin pääsyn
vain niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat sitä työssään.
Käytämme henkilötietoja varausten vahvistamiseen,
ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä
asiakassuhteiden hoitamiseen.
Nimi, puhelinnumero, sähköposti. Yritysasiakkailta
myös laskutustiedot

5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset
6. Käsiteltävät henkilötiedot
7. Mistä henkilötiedot saadaan

Yhteistyökumppaneilta, asiakkailta itseltään sekä
uutiskirjeen tilaajilta.

8. Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajien ryhmät

Muut henkilötietojen käsittelijät: Bookatable
(varausjärjestelmä), Perjantai Mainostoimisto
(tarjouspyynnöt Internet-sivujen kautta), Accountor
Nettikon (laskutus)
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n
ulkopuolelle
10. Henkilötietojen
säilytysaika

Säilytämme henkilötietojas niin kauan kun se on
tarpeellista asiakassuhteiden hoitamisen kannalta.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Tarkistusoikeus, vastustamisoikeus,
suoramarkkinointioikeus, poisto-oikeus ja valitusoikeus.

12. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan
soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi
olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän
yhteyshenkilöön.
Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn
oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle

tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön
voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
toimipaikassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään
riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn
pyyntö koskee.
Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn
oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin
rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää
rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna.
Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan
henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai
muulla luotettavalla tavalla.

