Ydin-Hämeen Palvelut.fi - palveluhakemisto
Tämä GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 20.5.2018 EU:n tietosuojalain
perusteella selkokielisesti helpottamaan henkilö- ja yritystietojen käsittelyä Ydin-Hämeen
Palvelut.fi- palveluhakemiston yritysten kuin käyttäjienkin osalta.
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:

Hämeen Vuokraviihde / Ydin-Hämeen Palvelut

Osoite:

Metsäpellontie 12, 16900 LAMMI

Muut yhteystiedot:

Puhelin: 040 530 4228, s-posti: info@ydinhameenpalvelut.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi:

Harri Äijälä

Osoite:

Metsäpellontie 12, 16900 LAMMI

Muut yhteystiedot:

Puhelin: 040 530 4228, s-posti: info@ydinhameenpalvelut.fi

3. Rekisterin nimi
Ydin-Hämeen Palvelut- palveluhakemiston yritys- ja yhdistysrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Ydin-Hämeen Palvelut.fi on kaupallinen eli maksullinen ns ”sähköinen” palveluhakemisto jonka
tarkoituksena on kehittää maaseudun elinvoimaa ja tuoda palveluita paremmin löydettäväksi ja
käytettäväski paikallisella tasolla Ydin-Hämeen alueella (Hauho-Lammi-Tuulos).
5. Rekisterin tietosisältö
Ydin-Hämeen Palvelut kerää yrityksiltä ja yhdityksiltä ainoastaan ne tiedot jotka yritys on
ilmoittanut liittyessään hakemistoon.
Näitä tietoja ovat:
• Yrityksen/yhdistyksen nimi
• Yrityksen/yhdistyksen osoite
• Yrityksen/yhdistyksen verkkotunnus
• Yrityksen/yhdistyksen puhelinnumero
• Yrityksen/yhdistyksen y-tunnus
Ydin-Hämeen palvelut ei kerää eikä suostu keräämään mitään ns arkaluontoisia tietoja jollainen on
esimerkiksi henkilötunnus. Palveluhakemistossa kuin myös rekisterissä säilöttävät tiedot ovat
kaikki kenenkä tahansa saatavilla yleisistä rekistereistä erinäisten hakutoimintojen avulla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ydin-Hämeen Palveluilla ei ole säännönmukaisia tietolähteitä eikä tietoja kopioida toisista
rekistereistä tai lähteistä. Rekisteri sekä palveluhakemisto perustuu hakemistoon ilmoittautumiseen
yritys- tai yhdistyskohtaisesti.
7. Tietojen luovutus
Ydin-Hämeen Palvelu.fi voi luovuttaa aiemmin mainittuja rekisteritietoja lain velvoittamissa
tarkoituksissa kuten esimerkiksi myös laskutuksellisissa tarpeissa Yrittäjät-yhdistyksille ja heidän
tilitoimistoilleen.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ydin-Hämeen palvelut.fi ei suoranaisesti siirrä tietoa EU: tai ETA:n ulkopuolelle. Käytössä on
kuitenkin erinäisiä viestintäkanavia joiden palvelimet voivat sijaita kyseisten alueiden ulkopuolella.
Näitä ovat mm. Facebook, Instagram sekä YouTube ja muut verkkoviestintäpalveuiden tarjoajat.
Ydin-Hämeen Palvelut ei voi näin ollen taata etteikö tietoa siirrettäisi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
näissä viestintäkanavissa.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen sijainti
Rekisteriin pääsy edellyttää pääkäyttäjän (rekisterin pitäjän) salasanaa sekä hänen läsnäoloa.
Rekisteri on suojattu palomuurilla sekä virustorjunnalla ja sitä varmuuskopioidaan jatkuvasti.
Rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän osalta lukitussa tilassa sähköisessä muodossa ja
palveluhakemiston osalta suomalaisella palvelimella (Nettihotelli) joka osaltaan vastaa itse GDPR:n
mukaisista suojauksista ja rekisterin pitämisestä.
10. Rekisterin tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä
tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.
11. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman,
puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vaatia
henkilötietojensa muuttamista tai poistamista tai vaatia nähtäväksi rekisterin tietoja. Hakemus tulee
osoittaa kirjallisesti rekisterin pitäjälle.
12. Tietojen poistaminen
Tietoja säilytetään niin kauan kuin yritys kuuluu palveluhakemistoon ilman irtisanoutumista.
Irtisanoutumisen osalta tulee ottaa huomioon varmuuskopiointi eli todellinen tietojen häviäminen
kestää noin 6kk
13. Tietojen muuttaminen
Ydin-Hämeen Palvelut.fi muuttaa vääräksi havaitun tiedon itse tai yrittäjän/yhdistyksen

yhteydenoton perusteella. Väärä tai virheellinen tieto korjataan/muutetaan välittömästi.
14. Evästekäytäntö
Ydin-Hämeen Palvelut.fi käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selain tallentaa
väliaikaisesti tietokoneesi kovalevylle tai mobiililaitteeseen parantaakseen sivuston
käyttömukavuutta eli ne siis helpottavat verkkosivuston käyttöä. Evästeet eivät sisällä käyttäjien
henkilötietoja eikä niitä käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Osa evästeistä vanhenee
sivustolta poistuttaessa, toiset pysyvät tietokoneen tai päätelaitteen muistissa pidemmän aikaa.
Ydin-Hämeen Palvelut.fi käyttää evästeitä kävijämäärien sekä hakutuloksien mittaamiseen eli
sivuston toiminnan analysointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeillä on kuitenkin muitakin
merkityksiä ja kieltämällä evästekäytännön sivusto ei välttämättä toimi kuten sen pitäisi (esim
videot ei välttämättä lataudu). EU:n tietosuojalain mukaan henkilön on pystyttävä kytkemään pois
ja valitsemaan mahdolliset evästeet sivustolle tultaessa. Tämä on palveluhakemistosivustolla
mahdollista.
15. Yhteydenotot
Rekisteriin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot tulee osoittaa rekisterin pitäjälle sähköpostitse
osoitteeseen info@ydinhameenpalvelut.fi

