TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

16.5.2018

Nimi

Timo Aukia Oy
Osoite

Kalevankatu 6-8 60100 Seinäjoki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 06-4291 000 verkkokauppa@aukia.fi
Nimi
2
Aukia
Yhteyshenki- Timo
Osoite
lö rekisteriä Kalevankatu 6-8 60100 Seinäjoki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0400-764363 timo(ät)aukia.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Aukia.fi asiakasrekisteri (aukia.fi, aukia.se, modafinlandia.ru, www.scandinavianfashionstore.com
asiakasrekisteri ja postituslistat)

5
Rekisterin
tietosisältö

-Asiakkaan etu- ja sukunimi
-Henkilön sukupuoli (ei pakollinen)
-Palvelussa käytettävä kieli
-Asiakasnumero
-Sähköpostiosoite
-Postiosoite
-Puhelinnumero
-Tiedot ostoskoreista, ostoksista ja kesken olevista, keskeytyneistä sekä käsitellyistä tilauksista
-Tilausten kuljetusliikkeen seurantatiedot
-Selaimen Ip-osoite
-Postin toimitustiedot
-Käytetty maksutapa*
*Rekisteri sisältää tiedon ainoastaan käytetystä maksutavasta. Kaikki maksamiseen,
pankkitunnuksiin, luottokortteihin ja osamaksu- ja luottomaksuhin liittyvät tiedot tallentuvat ainoastaan
ulkoisen maksuoperaattorin järjestelmiin. Maksuoperaattoreiden kanssa on tehty kirjalliset
sopimukset lain ja hyvän käytännön mukaisesta tietojen käsittelystä.

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkaiden kanssa kommunikointi, ostosten arkistointi ja käsittely,
ostoshistoriaan perustuvien etujen tarjoaminen, palvelun asiakaskokemuksen personointi sekä
markkinoinnin kohdentaminen. Rekisteriä käytetään myös esim. kadonneiden pakettien seurantaan.
Tietoja voidaan käyttää Aukia-yhtiöiden toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Käsittelemme henkilötietoja, jotka asiakas itse on meille antanut suoraan; tietoja, jotka on kerätty
verkkosivujemme tai muiden digitaalisten käyttöliittymiemme käytön perusteella (verkkosivuillamme
oleva evästekäytäntö huomioiden); ostostietoja; tietoja, jotka liittyvät muuhun yhteydenpitoon
kanssamme; sekä muista tietosuojakäytännössä luetelluista lähteistä kerättyjä tietoja

REKISTERISELOSTE

2

7
Siirrämme asiakastietoja vain valikoiduille yhteistyökumppaneillemme ja vain tietyissä
Tietojen
välttämättömissä tilanteissa muille kolmansille osapuolille
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä asiakkaalla on koska tahansa oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastuspyynnön voi esittää Aukia-myymälässä (paikan päällä, puhelimitse, kirjeitse tai
sähköpostitse) tai pyynnön voi esittää sähköpostilla verkkokaupan asiakaspalveluun:
- verkkkokauppa@aukia.fi.
Rekisteröity voi myös vaatia korjattavaksi ja/tai kokonaan poistettavaksi tallennetut tiedot siltä osin
kun tietojen poistamienn ei ole ristiriidassa lainsäädännön (esim. kirjanpitolaki) kanssa..

11
Kts. kohta 10
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Kts. kohta 10
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

