Tietosuojaseloste
Tämä tietosuojaseloste on kooste siitä, mitä henkilötietoja J. ja M. Launokorpi Oy voi kerätä, kun
asiakas käyttää verkkopalveluitamme tai on meihin yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai
muulla tavalla. Samalla kerromme, mihin käyttötarkoituksiin voimme mahdollisesti käyttää näitä
tietoja.
Palvelujemme (verkkopalvelu, puhelin- ja sähköpostivaraukset sekä muut tilanteet, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan) käytön kautta asiakas hyväksyy tietojensa käsittelyn sen mukaisesti, mitä tässä
tietosuojaselosteessa kerrotaan. Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa julkaisemalla siitä uusi
versio verkossapalvelussamme. Verkkosivuston käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan
muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.
J. ja M. Launokorpi Oy:n asiakastiedot tallennetaan Asiakasrekisteriin henkilötietolainsäännösten
puitteissa. Näitä asiakastietoja säilytetään järjestelmässämme ja niitä käytetään asianmukaisesti ja
käyttötarkoitustaan vastaavasti, ks. erikseen Asiakasrekisterin käyttötarkoitus.
Yhteistyökumppaneillemme (laiva-, lento-, hotelli- ja bussiyhtiöt) luovutetaan vain kunkin tahon
tarvitsemat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muutoin kuin edellä
mainituissa tarkoituksissa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Asiakasrekisteriimme kerätyt tiedot ja niiden käyttötarkoitus
Tallennamme asiakasrekisteriimme tiedot, jotka asiakas on itse toimittanut verkkopalvelun tai
muun yhteydenoton kautta.
Asiakasrekisteriä käytetään J. ja M. Launokorpi Oy:n tarjoamien palveluiden tuottamiseen,
kehittämiseen ja ylläpitoon, asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä eri
palveluidemme tiedottamiseen, markkinointiin ja laskutusasioihin.
Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin ylläpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta niitä
luotettuja kolmansia osapuolia, jotka osallistuvat J. ja M. Launokorpi Oy:n palveluiden ja matkojen
tuottamiseen. Myös kolmansien osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
Matkakohteen niin edellyttäessä voi asiakasrekisterin ylläpitäjä siirtää asiakkaiden tietoja EU:n ja
ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytys?
Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.
Pääsääntöisesti henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin mitä on tarpeellista niiden
käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Pyrimme päivittämään asiakasrekisterin tietoja
säännöllisin väliajoin.
Asiakasrekisterin suojaus
Asiakasrekisteriin pääsy on ainoastaan sen ylläpitäjän työntekijöillä. Työntekijöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
Yhteydenotot asiakasrekisteriin liittyvissä asioissa
Voit milloin tahansa ottaa rekisterinpitäjään yhteyttä, mikäli sinulla kysyttävää henkilötietojesi
käytöstä tai mikäli haluat päivittää tai poistaa tietosi asiakasrekisteristämme.
Tiedot asiakasrekisteristä
Rekisterin nimi: Verkkosivuston haltijan asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: J. ja M. Launokorpi Oy
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Riitta Launokorpi, puh. 0400 3223 488.
Muutokset tietosuojaselosteeseen
Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset verkkopalveluumme.

