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Koy Ideapark Ab, Ideaparinkatu 4, 37570 Lempäälä, www.ideapark.fi 

Tietosuojaseloste: Asiakasrekisteri 
 
 
1. Rekisterinpitäjä 

Koy Ideapark Ab (myöhemmin Ideapark) 
Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä 
Puh. 029090 2014 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Eija Hussi, puh. +358 44 0668 170, eija.hussi@ideapark.fi 
 
3. Tietosuojavastaava 

Ari Räisänen, puh. +358 40 7472 186, ari.raisanen@ideapark.fi. 
 
4. Rekisterin nimi 

Ideaparkin asiakasrekisteri 
 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

- Ideaparkin kanta-asiakkaiden jäsenyysasioiden hoitaminen 
- Varausten teko: Ideapark Sport, kokoustilat, promootiot 
- Tiedottaminen, yhteydenpito ja markkinointi 
- Yleinen asiakkuuksien hoito 
- Liiketoiminnan kehittäminen. 

 
6. Rekisterin tietosisältö 

- Sukunimi ja etunimet 
- Puhelinnumero 
- Postiosoite 
- Sähköpostiosoite 
- Kiinnostuksen kohteet 
- Lupa markkinointiviestintään sähköpostitse tai matkapuhelimeen 

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaiden lähettämät hakemukset ja tekemät varaukset sekä tietojen päivitykset. Asiakastietoja 
saadaan myös, kun asiakas osallistuu Ideaparkissa järjestettäviin kilpailuihin ja kyselyihin. 
Varaustilanteessa saadaan niin ikään yhteystietoja. 

 
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja luovutetaan tarvittaessa kulloinkin voimassa olevan lain 
mukaisesti viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 

 
9. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. 
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

- Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon ainoastaan Ideaparkin 
henkilökunnalla tai valtuutetuilla edustajilla on pääsy. 

- Atk:lle tallennetut tiedot: Ainoastaan määrätyillä Ideaparkin sekä sen toimeksiannosta tai lukuun 
toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekiseteritietokantaa ja -sovellusta. 
Kullakin määritetyllä käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen 
yhteydessä. 

 
11. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä 
on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja 
tallenteiden sisältämät tiedot.  
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Koy Ideapark Ab, Ideaparinkatu 4, 37570 Lempäälä, www.ideapark.fi 

 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä ensisijaisesti henkilökohtaisesti ja kirjallisesti Ideaparkin kotisivuilta 
(http://lempaala.ideapark.fi/tietosuoja/) tulostettavalla lomakkeella Ideaparkin Infopisteessä, 
Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä. Henkilöllisyys on todistettava kuvallisella henkilöllisyys-
todistuksella, esim. passi, ajokortti tai virallinen henkilöllisyystodistus. Vastaukset lähetetään koti-
osoitteeseen kirjattuna kirjeenä. Aineistoon voi tutustua myös paikan päällä erikseen sovittuna 
ajankohtana. 

 
Mikäli henkilökohtainen käynti ei ole mahdollista, tarkastuspyyntö on mahdollista lähettää kirjallisesti 
Ideaparkin hallintoon: Koy Ideapark Ab/hallinto, Henkilötietojen tarkistuspyyntö, Ideaparkinkatu 4, 
37570 Lempäälä. Hakemukseen tulee liittää kopio henkilöllisyystodistuksesta. 

 
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. 
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja 
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat 
tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

 
13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus 
saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin-
pitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja 
profilointia. 

 
14. Asiakasrekisteriin tallennettavien informointi 

Rekisterinpitäjä informoi käyttäjiä järjestelmän käytännöstä ja periaatteista silloin kun henkilö liittyy 
järjestelmään. 

 
15. Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

Ideapark poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Ideaparkia 
poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai 
toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Ideaparkia säilyttämään tietoja 
tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. 

 
16. Rekisteriselosteen hyväksyntä 

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 16.5.2018. 


