
TIETOSUOJASELOSTE 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Lavis-
lavatanssijumppa Oy:n palveluita.  

Tietosuojaselosteessa kerrotaan   

*Mitä henkilötietoja Lavis-lavatanssijumppa Oy kerää asiakkaistaan ja kuinka näitä henkilötietoja 
käsitellään. 
*Mihin tarkoitukseen Lavis-lavatanssijumppa Oy käyttää keräämiään henkilötietoja 
*Asiakkaan oikeudet koskien keräämiämme henkilötietoja 
 
Rekisterin ylläpitäjä, yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
 
Lavis-lavatanssijumppa Oy 
Yhteyshenkilö Sirkku Pusa  
p. 044-235 8557  
s-posti lavis@live.fi 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta 
 
Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja. Tietoja käytetään tiedottamiseen, 
laskutukseen sekä markkinointiin Lavis-lavatanssijumppaa koskevissa asioissa.  
 
Rekisterin sisältö ja tietolähteet 
 
Lavis-lavatanssijumppa Oy kerää suoraan asiakkailtaan seuraavat tiedot (asiakas voi myös itse 
vaikuttaa mitkä tiedot hän haluaa luovuttaa). 
-nimi 
-osoite 
-s-posti 
-puhelinnumero 
-lisenssiohjaajien nimet ja s-postit (yritysasiakkaat) 
 
Henkilötietojen luovuttaminen 
 
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.  Henkilötietoja ei 
luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Rekisteri on tallennettu ja 
suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietonsa siirtyvät tahoille, joilta Lavis-lavatanssijumppa Oy 
ostaa palveluita toimintansa toteuttamiseksi. Näihin palveluihin kuuluu laskutus-, tuotemyynti- sekä 
koulutuspalveluita. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja siirretään näissä yhteyksissä 
kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen että tietojen käsittely ja niiden hyödyntäminen 
koskevat vain Lavis-lavatanssijumppa Oy:n alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa. 
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Rekisterin suojaus 
 
Lavis-lavatanssijumppa Oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja 
järjestänyt muun toimintansa tavalla joka suojaa henkilötietoja ja niiden turvallista säilytystä. Tahot, 
joilta Lavis-lavatanssijumppa Oy ostaa ostopalveluita joiden toteuttamiseksi henkilötietojen 
siirtäminen on välttämätöntä ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan noudattamaan tietoturvallisia 
periaatteita ja olemaan luovuttamatta Lavis-lavatanssijumpan heille luovuttamia henkilötietoja 
muuhun kuin Lavis-lavatanssijumppa Oy:n osoittamaan tarkoitukseen.  
 
Asiakkaan oikeudet 
 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada tarkennettua sekä 
yksityiskohtaisempaa tietoa mm. yhteistyökumppaneista joille tiedot luovutetaan. Nämä tiedot saa 
ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilöön (ks. yhteystiedot yllä).  
 
Asiakkaalla on oikeus poistaa tietonsa rekisteristä tai osia niistä ymmärtäen samalla sen, että 
asiakkuuden jatkumiseksi Lavis-lavatanssijumppa Oy:llä tulee olla käytettävissään ne tiedot joita 
asiakkuuden jatkuminen edellyttää.  
 
Muuta 
 
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä 
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös 
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön 
säännöllisesti. 
 
 
 
 
 


