
Kasasen Loma-asuntojen asiakasrekisterin 
tietosuojaseloste 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Kasasen Loma-asunnot / Kasanen Sulo perikunta 
Taipaleentie 525 
79330 Näädänmaa 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Kasasen Loma-asunnot / Asiakasrekisteri 
Taipaleentie 525 
79330 Näädänmaa 
virpi.kasanen@kasanen.com 
p. 050 362 0047 
2. Rekisteröidyt 
Asiakkaat 
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakkuuden perusteella. 
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

• Asiakkaan rekisteröinti 
• Sähköinen ja muu viestintä 
• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 
Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden henkilötietoja. 
Henkilötiedot 

• sukunimi 
• etunimet 
• henkilötunnus/syntymäaika 
• kansalaisuus 
• osoite 
• passin/henkilökortin numero 
• mukana olevan puolison ja alaikäisten lasten henkilötiedot 

o sukunimi 
o etunimet 
o henkilötunnus/syntymäaika 

• saapumispäivä 
• lähtöpäivä 
• maa, josta matkustajat saapuvat Suomeen 
• majoittumisen tarkoitus (vapaaehtoisesti ilmoitettava) 

o vapaa-ajanvietto 
o työ 
o kokous 
o muu syy 

• tietojen käytön salliminen tai kieltäminen asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin 
• allekirjoitus 

Asiakkuutta koskevat tiedot 
• laskutus- ja maksutiedot 
• palvelujen tuote- ja tilaustiedot 

5. Rekisteröidyn oikeudet 
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: 
virpi.kasanen@kasanen.com 
Tarkastusoikeus 
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virhellisyyksiä tai 
puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
Vastustamisoikeus 
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet 
henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. 



Poisto-oikeus 
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on 
oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai 
ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

• Asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Emme myy tai vuokraa asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille 
osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: 

• Voimme luovuttaa asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan viranomaisen pyynnöstä 
8. Käsittelyn kesto 
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Palveluihin sisäänkirjautuessa täytetyt 
matkustajailmoitukset poistetaan vuoden kuluttua asiakkuuden päättymisestä. Verotusta varten tarvittavat tiedot 
säilytetään 6 vuotta verotuksen päättymisestä. 
9. Henkilötietojen käsittelijät 

• Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät Kasasen Loma-asuntojen rekisterinpitäjät. 
• Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 

takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU.n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Kasasen Loma-asuntojen tai 
sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. 
11. Evästeet ja selailun seuranta 
Keräämme yksilöimätöntä tietoa sivustollamme vierailevista kävijöistä, sisältäen esimerkiksi päiväkohtaiset 
käyntikertojen ja sivulatausten määrät. Sivustomme kuuluu Fonectan mainosverkostoon ja sivustolla käytetään 
evästeitä mm. sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. 
12. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
13. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

• Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää salasanan syöttämistä. 
• Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja 

käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 
• Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu tilaan, jonne pääsy on asiattomilta estetty. 
• Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. 
• Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.  


