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REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 
 
Tämä on yrityksen Stonefell Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
rekisteri- ja tietosuojaseloste.  
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Uudella sääntelyllä parannetaan kuluttajien 
tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa. 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Stonefell Oy, Y:2405671-1, Tammetintie 4, 36600 PÄLKÄNE 

 
2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 

Tiina Nickberg-Kivimäki, puh. 0400 412 754, stonefell[a]outlook.com 

 
3. Rekisterin nimi 

Stonefell Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä 
markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän 
yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta. 

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme yhteystietoja. Ainoastaan Stonefell Oy:n 
henkilökunta voi käsitellä ja ylläpitää rekisteriin kerättyjä tietoja. Rekisteritietoja voidaan käyttää mm. 
palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden ja Stonefell Oy:n 
väliseen markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.   

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietorekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään, yhteydenotoista, sähköpostitse, 
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, 
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

 
6. Henkilötietojen luovuttaminen 

Stonefell Oy:n henkilökunta ei luovuta ulkopuolisille mitään asiakasrekisterissä olevaa tietoa. Tietoja voidaan 
kuitenkin luovuttaa viranomaiselle lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. 

 
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu. Rekisteröidyllä on 
myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen korjauspyyntö on 
lähetettävä yllä mainitulle tietosuoja-asioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä 
koskevien tietojen poistamista rekisteristä. 

 

9. Evästeet 
 

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on 
tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä 
käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. 
Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen 
asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen. 


