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1. Rekisterinpitäjä 
 
For Kings and Queens Oy 
Anne Pajari 
Y-tunnus: 2775126-9  
Osoite: Laukontori 6 B, 33200 Tampere 
Puhelin: 040 5409931  
Sähköposti: info@mamabear.fi 

2. Rekisterin nimi 
Asiakas- ja markkinointirekisteri 

3. Rekisterin käyttötarkoitus 
Uutiskirjeiden toimittaminen. Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, 
rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

4. Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: 
• Yhteystiedot: nimi, osoite, organisaatio, sähköposti, puhelinnumero 
• Muut asiakkaan itse antamat tiedot 

5. Tietolähteet 
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.  
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään suullisesti tai kirjallisesti, 
puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja 
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

6. Tietojen luovutus ja siirto 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä 
EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa 
muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä 
tavalla. 

7. Tietojen säilytysaika 
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta. 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8. Rekisterin suojaus 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita 
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 
niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos 
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä 
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.  

Oikeus tietojen poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos a. 
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai b. henkilötietoja on 
käsitelty lainvastaisesti. 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos a. rekisteröity 
kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;  

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen 
sijaan niiden käytön rajoittamista; tai  

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Vastustamisoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella 
milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.  

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi 
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien 



profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä 
toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, 
jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.  

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin 
vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 


