
 
 
TIETOSUOJASELOSTE – KOSMETOLOGIPÄIVÄT 2021 ASIAKASREKISTERI 

Laadittu 11.8.2021 
 

1. Rekisterinpitäjä Suomen Kosmetologien Yhdistys 

Kellosilta 2 B LT 66, 00520 Helsinki 

puh. 050 415 6254 
y-tunnus: 0202168-1 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Suomen Kosmetologien Yhdistys / Erika Kuoppa 
Kellosilta 2 B LT 66, 00520 Helsinki 
puh. 050 415 6239 
erika.kuoppa@skykosmetologi.fi  
 

3. Rekisterin nimi Suomen Kosmetologien Yhdistys - Kosmetologipäivät 2021 
asiakasrekisteri 
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste 
henkilötietojen käsittelylle on ensisijaisesti asiakkuus 
rekisterinpitäjän ja henkilön välillä, toissijaisesti henkilön 
antama suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, 
yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).   
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito 
asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakassegmenttien 
profilointi sekä Suomen Kosmetologien Yhdistyksen 
liiketoiminnalle olennaisen tiedon kerääminen. Perinteinen 
markkinointi esimerkiksi sähköpostitse Suomen 
Kosmetologien Yhdistyksen ja Kosmetologipäivien 
näytteilleasettajien toimesta, mikäli asiakas ei ole kieltänyt 
markkinointia. 
 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, 
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), 
syntymävuosi, asiakkaan ilmoittamat ja asiakkaan 
käyttäytymisestä päätellyt intressiryhmät, verkkoyhteyden 
IP-osoite, evästeet sivustolta, sijaintitietoja, 
markkinointiviesteihin ja verkkosisältöihin liittyvät 
käyttäytymistiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin 
palveluihin liittyvät tiedot.   
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot ovat Kosmetologipäiville 
ilmoittautuneiden ja uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden 
ilmoittamia. 
 
Rekisteriä päivitetään säännöllisesti.  
 

7. Tietojen käyttö ja 
säännönmukaiset luovutukset 

Yhteystietoja käytetään SKY:n toimesta Kosmetologipäivien 
2021 markkinointiviestintään (uutiskirje). 



 
 
Lisäksi yhteystiedot luovutetaan Kosmetologipäivien 2021 
yhteydessä platina- ja timanttikumppaneille 
Kosmetologipäivien 2021 yhteydessä käytettäväksi 
tapahtumaan hyväksyttyjen tuotteiden ja palveluiden 
markkinoimiseksi kertaluonteisesti edellä mainittujen 
toimesta. Yhteystietojen käyttö on lopetettava viimeistään 
30.10.2021, jolloin viimeistään yhteystiedot on myös 
poistettava luovutuksensaajan tietojärjestelmästä 
(tuhottava). Luovutuksen ehdoista ja tietojen käytöstä on 
sovittu kirjallisesti SKY:n ja asianomaisten 
luovutuksensaajien välillä.  
 
SKY voi myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten 
maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja 
analytiikkapalvelujen yhteistyötahoja suorittamaan 
tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä. 
 
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan 
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.  
 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Asiakasrekisteri on Lyyti Oy järjestämä ja ylläpitämä 
palvelu. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta 
ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta 
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  
 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja 
sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai 
kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä 
työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan 
ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden 
johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai 
viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 
 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Rekisterin asiakkailla on oikeus tarkastaa rekisteriin 
tallennetut tietonsa ja oikeus vaatia virheellisen tai 
epätarkan henkilötiedon korjaamista. 
 
Tiedot voi tarkastaa ja tarvittaessa korjata ottamalla 
yhteyttä Suomen Kosmetologien Yhdistyksen 



 
yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa. 
 
Rekisterin asiakkailla on oikeus vaatia rekisterissä olevan 
itseään koskevan tiedon poistamista. Pyynnöt tietojen 
poistamisesta on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen 
marleena.lipiainen@skykosmetologi.fi.  
 
Lisäksi rekisterin asiakkailla on vastaava oikeus suhteessa 
tietojen luovutuksensaajaan.  
 

11. Oikeus peruuttaa suostumus 
 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan 
suostumukseen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa 
antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen 
peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen 
peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn. 
 
Lisäksi asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa 
markkinointiin antamansa suostumus ja oikeus kieltää 
markkinointi ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle. 
 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

Asiakkailla on oikeus kieltää yhteystietonsa antaminen 
näytteilleasettajille. Tästä on maininta 
liittymislomakkeessa. 
 

13. Kävijäseuranta Kosmetologipäivit.fi -sivustolla käytetään Google Analytics 

-ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. Seurantaohjelman 

javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella 

sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. 

evästeillä (engl. cookies), jotka ovat internet-selaimen 

koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Em. ohjelmiston 

tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. 

Yhdysvalloissa. Google Analytics käyttää tätä tietoa 

koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita 

Suomen Kosmetologien Yhdistys käyttää kävijämäärän 

tilastointiin ja palvelun parantamiseen. 

 

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia, eikä tietoja 

yhdistetä esimerkiksi tilaustietoihin. Käyttäjä voi estää 

evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista 

evästeiden estämisen. Käyttämällä näitä verkkosivuja 

käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin 

käyttötarkoituksiin. 

 

14. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen 
säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on 
tämän tietosuojaselosteen mukaisesti kerätty. 



 
 
Kun henkilötietoa ei enää tarvita, ne poistetaan rekisteristä 
kohtuullisessa ajassa. 
 
Rekisteri tuhotaan joka tapauksessa viimeistään 
31.11.2021. 
 

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä 
rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity 
esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. 
Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa niiden 
paikkansapitävyys saadaan varmistettua. 
 

16. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 
 

Rekisterin asiakkaalla on oikeus tehdä valitus 
toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsoo, 
että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainsäädännön 
vastaisesti.  
 

 


