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TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE 
Vääksyn Joogasalongin toimintaan lii<yvien 
henkilöAetojen käsi<elystä 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava/rekisteriasioita hoitava henkilö

Linda Taakala

yksityinen ammatinharjoittaja, toiminimi: Lindamaria Hyvinvoinnin tukipalvelut (Y 2106439-6)


Yhteystiedot 

Vesijärventie 13, 17200 Vääksy

kontakti@lindamaria.fi

+358442820106


www.joogasalonki.fi


Tietojen käsittelijät

Em. tietosuojavastaavan lisäksi mahdollisia muita käsittelijöitä ovat joogatuntien ohjaajat (tuntien 
ja kurssien järjestämiseen, tiedottamiseen ja markkinoimiseen liittyvän välttämättömän tarpeen 
mukaan). Lisäksi kirjanpitoon liittyviä tietoja käsittelee myös kirjanpitäjä. Sovellukset, joissa 
henkilötiedot kertyvät tai ovat käytössä: ensisijaisesti Slotti -ajanvarausjärjestelmä, sähköposti, 
tekstiviestit ja puhelut, sekä harvemmin ja vain asiakkaan aloitteesta Facebook, Messenger ja 
Whatsapp.


Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkuus. Henkilötietoja kerätään ja niitä 
säilytetään asiakassuhteen hoitamista varten, sekä Joogasalongin toiminnasta ja palveluista 
tiedottamista ja markkinointia varten. 

Olemassaolevat rekisterit ja listat, tietosisältö, suojaus, sekä säilytysaika

Joogasalongilla on tunneille ja kursseille ilmoittautumisessa käytössään 29.4.2021 alkaen Slotti 
-ajanvarausjärjestelmä (www.slotti.fi). Slotti (Teonos Oy) osaltaan vastaa EU:n tietosuoja-
asetuksen mukaisista henkilötietojen käsittelijöille osoitetuista velvollisuuksista järjestelmissään. 
Asiakkaiden tiedot tallentuvat Slotissa Joogasalongin asiakasrekisteriin tunti- ja kurssivarauksia 
tehdessä, ja ne säilyvät siellä 36 kk viimeisimmän varauksen jälkeen. Slottiin kertyviä tietoja ovat 
etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (valinnainen), sekä omat tuntivaraukset. Slotti 
ei käytä Joogasalongin asiakasrekisteriin kertyneitä tietoja omiin tarkoituksiinsa, eikä jaa niitä 
kolmansien osapuolten tarkoituksiin. 

Joogasalongissa säilytetään paperiset 10xkortit niin kauan kuin korteissa on kertoja jäljellä. 
Korteissa on asiakkaiden nimet.


Kurssikohtaisia osallistujalistoja voidaan koota erillisiin excel/numbers/word/pages -tiedostoihin, 
joiden säilyttämisestä tietokoneellaan kurssin järjestämisen ja kirjanpidon kannalta tarpeellisen 
ajan vastaa Linda Taakala.


Joogasalongin toiminnasta tiedottamiseen ja markkinointiin käytettävä sähköpostiosoitteiden 
lista on erikseen tallennettuna sähköisenä tiedostona Linda Taakalalla erillisellä muistitikulla/
ulkoisella kovalevyllä suojatusti niin, että se ei joudu ulkopuolisten käyttöön. Erilliselle 
sähköpostilistalle on tallennettu myös Joogasalongin retriitille osallistuneiden sähköpostiosoitteet, 
sekä Joogasalongin aikaisemman jäsenrekisteri- ja ilmoittautumisohjelman, eli 4/2021 käytöstä 
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poistetun hobbydeed.com -ilmoittautumisohjelman, jäsenlista (nimet ja sähköpostiosoitteet). 
Listalla oleville lähetetyissä sähköposteissa mainitaan uuteen ajanvarausjäjestelmään siirtymisen 
myötä 4/2021 alkaen säännöllisesti mahdollisuudesta pyytää osoitteensa poistettavaksi listalta, 
jotta viestejä ei enää tulisi niille aiemmin asiakkaana olleille, jotka eivät koe tarvetta saada tietoa 
Joogasalongin ohjelmasta. Vanhoja tietoja voidaan hävittää sähköpostilistalta ja myös Slotti-
järjestelmästä asiakkaan näin pyytäessä.


Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta Vääksyn Joogasalongin /Lindamaria Hyvinvoinnin tukipalveluiden toiminnan 
ulkopuolelle.


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus rekisterinpitäjälle osoitetusta pyynnöstä tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja 
tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa 
käsittelyä, mikäli kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu 
suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


Evästeiden (cookies) käyttö

Joogasalongin kotisivuilla ei käytetä evästeitä.
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