
     TIETOSUOJASELOSTE   

 

Tietosuojaseloste 

 Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste 

 

Rekisterin nimi 

 Noctiluca 

 Y-tunnus: 2202658-6 

 Osoite: Länsikyläntie 686, 49220 Siltakylä 

 Kotipaikka: Pyhtää 

 Puhelin: 040 5502205 

 Sähköposti: paula@noctiluca.fi 

 

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

 Paula Parjo 

 Osoite: Länsikyläntie 686, 49220 Siltakylä 

 Puhelin: 040 5502205 

 Sähköposti: paula@noctiluca.fi 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Rekisteri mahdollistaa yritystoiminnan, tarvittavan markkinoinnin, sekä tutkimustyön 

 

Rekisteröitävät tiedot 

 Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 

 Konsultaation tai suunnittelutyön toimeksiantajan nimi, puhelinnumero, 

 sähköpostiosoite, laskutusosoite, kohteen osoite, kohteessa asuvien tai 

 työskentelevien henkilöiden syntymävuosi 
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Astrologisen tulkinnan tilaajan nimi, tulkittavan henkilön nimi (mikäli tulkinta tehdään 

perheenjäsenelle), syntymäaika sekä  - paikkakunta, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, sekä laskutusosoite 

 

 Markkinointirekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 

  

 Nimi ja sähköpostiosoite 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti  seuraavin tavoin: 

 Asiakkaalta itseltään palvelun tilaamisen yhteydessä 

 Sosiaalisessa mediassa asiakkaan osallistuessa arvontaan 

 

 

Henkilötietojen luovuttaminen 

 Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa 

 tapauksissa: 

 Kirjanpitäjälle ja/tai velkojalle laskutustiedot; nimi, laskutusosoite, laskun summa 

 Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU / ETA alueen ulkopuolelle 

 

 

Rekisterin suojaus 

 

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto 

 

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään 

Noctilucan toimitiloissa lukitussa tilassa 

 

B) Sähköisesti tallennetut tiedot 

 

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Noctilucan lukituissa toimitiloissa 

tietojärjestelmissä, joissa käytetään ohjelmallisia ja teknisiä keinoja, kuten 

salasanasuojauksia, virustorjuntaohjelmaa, sekä palomuuria tietoturvallisuuden 

varmistamiseksi. 

 

Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen 

 

 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin 

 on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla 



 yhteydessä yhdyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön 

 käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. 

 

 Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 

 korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja 

 ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla 

 yhteydessä  yhteyshenkilöön.  

 

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa markkinointirekisteristä, jolloin 

 tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.  

 

 

Muut rekisteröidyn oikeudet 

 

 Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö  laissa 

 määritettyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä 

 mainituille yhteyshenkilöille.  

 

Evästeet 

 

 Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeen avulla sivusto tunnistaa usein 

 sivustolla vierailevat kävijät ja mahdollistaa kävijöistä laadittavan tilastoinnin. Näitä 

 tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. 

 

 

 

 

 

 Tietosuojaseloste on päivitetty 25.5.2018 

 

 

 

 


