1. Rekisterinpitäjä
Ipanatapahtumat Oy
y-tunnus: 2767945-5
Osoite: Hiidenkatu 7, 20360 TURKU
Puhelin: 040 8244455
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sanni Rostedt
c/o Ipanatapahtumat Oy
Puh. 050 3382819
Sähköposti: sanni@ipanatapahtumat.fi
3. Rekisterin nimi
Ipanatapahtumien asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen
(mm. sähköinen asiakasviestintä), kehittämiseen ja analysointiin. Henkilötietoja käsitellään myös markkinointiin
ja myyntiin liittyen, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sähköisesti toteutettava markkinointi. Rekisteröidylle
tarjottavia etuja ja tarjouksia tai muuta markkinointia ja viestintää voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti
kiinnostavaksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite
- ikä ja sukupuoli
- asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
- mahdolliset luvat ja suostumukset
- mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän
palveluita tai antaessa itsestään tietoja esim. sosiaalisen median välityksellä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja
päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin sekä samaan taloudelliseen
yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta
viranomaisilta ja yrityksiltä.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirto
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa,
esimerkiksi rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville
yhtiöille tai tahoille, jotka ovat osana Ipanatapahtumiin liittyvien toimintojen järjestelyissä. Tietoja ei
säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille tahoille.
8. Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja

vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan yksilöidyillä Ipanatapahtumien ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on
pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.
9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja
allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys
rekisterinpitäjään.

