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TIETOSUOJASELOSTE
Yleinen tietosuojaseloste

1. Kuvaus
EU-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen
rekisteriseloste.

2. Rekisterin tiedot
Rekisterinpitäjä: Pilke Päiväkodit Oy
Y-tunnus: 1840113-6
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tietosuojavastaava
Mira Tuohenmaa-Virtanen
Puh. 040 905 3002
mira.tuohenmaa-virtanen@pilkepaivakodit.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Pilke Päiväkodit Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon
ja viestintään. Lisäksi tietoja käytetään palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen,
markkinointiin ja lapsen vasun laadintaan.

4. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Pilke Päiväkodit
Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot asiakkaista:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakashistoria
Henkilötunnus

5. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama
toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan itse antamat
tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Pilke Päiväkodit Oy siirtää joissakin tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin
nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Tietoja siirretään kolmannelle osapuolelle
markkinointipalveluiden ja IT-palveluiden tuottamista varten.
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TIETOSUOJASELOSTE
Pilke Päiväkodit Oy varmistaa kaikissa tilanteissa sopimuksellisesti, että tietoja säilytetään ja
käsitellään asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.
Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuen.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on
rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja
sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja suojattua yhteyttä̈ käyttäen.
Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Tiedot
säilytetään vain niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua
tietoturvallisesti.
Käytettäessä kuudennessa luvussa kuvattuja kolmannen osapuolen palveluita, Pilke Päiväkodit Oy
pyrkii varmistamaan palveluntuottajien palveluiden turvallisuuden, ensisijaisesti sopimuksellisin
keinoin. Mikäli päivähoito toteutetaan ostopalveluna tai palvelusetelin avulla, asiakirjojen säilöntä̈
tapahtuu kunnan viranomaisen ohjeistamalla tavalla.

9. Rekisteröityjen oikeudet
Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää niiden
muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä mira.tuohenmaavirtanen@pilkepaivakodit.fi tai oman päiväkodin johtajaan. Sisällytäthän viestiin todistuksen
henkilöllisyydestäsi ja tarkka pyyntö tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän
sisällä selkeän pyynnön vastaanottamisesta.

