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REKISTERISELOSTE
REKISTERINPITÄJÄ Viretuuli, Aamutie 9 B 12, 02200 Espoo. 050 536 1696, www.viretuuli.fi, Ytunnus: 2206088-0
REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Riikka Mannermaa, puh. 050 536 1696, sä hkö posti:
info@viretuuli.fi
REKISTERIN KOHDE
Viretuulen sä hkö postilista, Viretuulen nettisivut ja ajanvarausjärjestelmä, Viretuulen liikuntaasiakkaat, Viretuulen hieronta-asiakkaat, Viretuulen Bemer-asiakkaat.
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Sähköpostilista:
Henkilö on liittynyt tai antanut suostumuksen liittä ä hä net Viretuulen sä hkö postilistalle.
Sä hkö postilistalla oleviin sä hkö postiosoitteisiin lä hetetä än kuukausittain tiedote/tiedotteita
Viretuulen toiminnasta. Sähköpostilista sijaitsee Viretuulen sähköpostiohjelman yhteystiedoissa ja/tai
ajanvarausjärjestelmässä (asiakkaat 8/2015 jälkeen). Henkilö tietoja kä sitellä än henkilö tietolain
sallimissa ja edellyttä missä rajoissa.
Nettisivut ja ajanvaraus:
Kun henkilö ilmoittautuu Viretuulen kursseille tai tunneille tai varaa ajan hierontaan, hän tekee sen
itse ajanvarausjärjestelmän kautta tai Viretuulen henkilökunta tallentaa ilmoittautumisen henkilön
puolesta. Palvelun tuottaa suomalainen Tehden Oy Avoinna24.fi järjestelmän avulla. Lisää tietoa
Tehden Oy:n rekisteriselosteesta: https://www.avoinna24.fi/info/privacypolicy. Henkilö tietoja
kä sitellä än henkilö tietolain sallimissa ja edellyttä missä rajoissa.
Liikunta-asiakkaat:
Viretuulen liikunta-asiakkaat täyttävät asiakastietolomakkeen (paperilla) tulleessaan ensimmäiselle
kurssille tai tunnille. Lomakkeet säilytetään lukitussa tilassa. Henkilö tietoja kä sitellä än
henkilö tietolain sallimissa ja edellyttä missä rajoissa.
Hieronta-asiakkaat:
Koulutettu hieroja noudattaa lakia terveydenhuollon toimijana. Hieronta-asiakkaista tallennetaan
potilastiedot potilastietolain edellyttämällä tavalla. Viretuulessa tiedot ovat paperilla ja säilytetään
lukitussa tilassa.
Bemer-asiakkaat:

Bemer-laite on lääketieteellinen laite. Laitteet tulee olla jäljitettävissä. Siksi Viretuuli tallentaa
Bemer-laitteiden ostajien ja vuokraajien yhteystiedot. Jos asiakas on tilannut laitteen suoraan Bemer
International AG:n nettikaupasta, asiakkaan tiedot tallentuvat Bemer Internationa AG:n
ylläpitämään rekisteriin. Lue lisää: https://suomi.bemergroup.com/fi/tietosuoja.
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REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Sähköpostilista: Henkilö rekisteri sisä ltä ä listalle liittyneen nimen, sä hkö postiosoitteen, ja
mahdollisesti puhelinnumeron ja postiosoitteen.
Ajanvarausjärjestelmä: Rekisteri sisä ltä ä asiakkaan nimen, laskutusosoitteen ja sä hkö postiosoitteen,
puhelinnumeron, markkinointiluvat sekä ajanvaraustietot.
Asiakastietolomake liikunta-asiakkaille: Rekisteri sisä ltä ä asiakkaan nimen, laskutusosoitteen ja
sä hkö postiosoitteen, puhelinnumeron, markkinointiluvat, tiedot terveydentilasta, mikäli sillä on
merkitystä ohjaustyön kannalta sekä varmistus allekirjoituksella, että osallistuja ymmärtää
osallistuvansa liikuntatunnille omalla vastuullaan. (Kyse ei ole hoidosta).
Asiakastietolomake hieronta-asiakkaille: Rekisteri sisä ltä ä asiakkaan nimen, laskutusosoitteen ja
sä hkö postiosoitteen, puhelinnumeron, markkinointiluvat sekä tarkat terveystiedot, joilla on
merkitystä hierontahoidoissa.
Bemer-asiakkaat: Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, osoitteen ja sä hkö postiosoitteen ja
puhelinnumeron. Tiedot säilytetään PipeDrive-ohjelmistossa. Lue lisää:
https://www.pipedrive.com/en/privacy
TIETOJEN LUOVUTUS: Minkä än rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterö ityneen
henkilö tiedot hä vitetä än kä yttä jä n pyynnö stä .
TIETOJA SÄILYTETÄÄN niin kauan kuin uutiskirjeen vastaanottamiseen annettua suostumusta ei
peruta tai tilaaja / ilmoittautuja ei pyydä poistamaan tietoja rekisteristä . Asiakas voi itse muuttaa
tietojaan ajanvarausjärjestelmässä.

