
Messilä Golf Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Messilä Gof Oy:n   henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018
 
1. Rekisterinpitäjä
Messilä Golf Oy
Messiläntie 240
15980 MESSILÄ
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Arja Byman, arja.byman@messilagolf.fi, 044504 3044
 
3. Rekisterin nimi
Verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  Sivuton käyttäjistä kerätään googlen 
avulla dataa, joka kertoo mitä uutisia ja aihe-alueita klikkaillaan eniten ja kuinka meidän kannattaa 
tulevaisuudessa nettisivun asetteluja muuttaa. Kerätyn tiedon perusteella ei voida tunnistaa ketään henkilöä 
tai tietokonetta.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Googlen automaattisesti ylläpitämään cookies-rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Sivujen käynnit, vietetty 
aika, sekä klikkaukset, anonyymisti.
Myös varausjärjestelmistä syntyy rekisteri, joka sisältää tietoja jotka itse kirjoittamalla hyväksyt 
käytettäväksi. Sivuilla olevat ja julkaistavat valokuvat sisältävät hyväksynnän 24.5.2018 alkaen, jos ne on 
lähetetty julkaistavaksi Messilä golfin henkilökunnan puolesta.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, 
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista 
tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on 
sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.



 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tosin henkilödataa ei ole kuin niiltä osin mitä itse on kirjoittanut lomakkeisiin. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%22%20%5Cl%20%22d1e2144-1-1%22%20%5Ct%20%22_blank
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%22%20%5Cl%20%22d1e2144-1-1%22%20%5Ct%20%22_blank

