
 
 
Tietosuoja rekisteri – seloste käsittelytoimista 
 
Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä: 
Kiia-Bettina  
 
Käsittelyjen syy: 

• Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito, tilauksen käsittely ja 
markkinointi 

 
Rekisteröityjen henkilötietojen kuvaus: 

• nimi 
• sähköpostiosoite 
• puhelin 
• y-tunnus yrityksiltä ja yrityksen yhteyshenkilön tiedot 
• jos asiakasta laskutetaan, kerätään myös postiosoite 
• tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja 

laskuttamisesta 
• tietoja kuvaukseen liittyen, joista on sovittu ja keskusteltu asiakkaan 

kanssa. 
• Kuvien lähetys asiakkaalle vaatii kolmannen osapuolen ohjelmaa, 

johon kirjataan asiakaan sähköposti. 
 
Rekisterin tarkoitus: 

• Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja 
hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen 
mahdollistamiseen. 

• Jos asiakkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asiakastietoja 
käytetään tähän tarkoitukseen. 

• Uutiskirjeen vastaanottajat saavat ajankohtaista tietoa kampanjoista 
sekä muista ajankohtaisista aiheista. 

• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot  
• Rekisteröidyn itsensä antamat muut lisätiedot  
• Yhteyshenkilön/markkinointivastaavan nimi, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, ammatti 
 
Rekisterin tietojen kerääminen: 

• Henkilötiedot saadaan asiakkaan oltua yhteydessä kuvaajaan. Jos 
asiakas tilaa palveluita, tiedot säilytetään asiakassuhteen ylläpitoa 
varten.  



• Tietoja kerätään kuvaussopimukseen, josta nämä kirjataan 
asiakasrekisteriin. 

• Kuvauspalveluiden laskutusta varten 
• Uutiskirjeen tilaajat lisätään asiakasrekisteriin sähköpostisoitteen ja 

nimen kanssa. 
• Google Analytics,  kerää käyttäjäkokemuksen parantamisen vuoksi 

anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä. 
 
Tietoja vastaanottavista organisaatiosta tai niiden siirtämisestä toiseen 
maahan tai organisaatioon: 

• Tietoja ei luovutetan kolmansille osapuolille, käytän kuitenkin EU:n 
ulkopuolisia palveluntoimittajiamme, kuten Mailchimp, 
wix.com,WeTrasfer palvelua 

• Käytän nettisivuillani evästeitä ja seuraan internet sivuilleni tulevaa 
liikennettä Google Analyticsin, Google Consolen kautta, joista 
molemmista saa anonyymia tietoa sivuston käyttämisestä. 

• Facebookin konversiopikseli – Antaa anonyymiä tietoa ja auttaa 
uudelleenmarkkinoinnissa 

 
 
 
Tietoturva henkilötietojen käsittelystä: 
Rekisteri on suojattu salasanalla, eikä sinne pääse asiaankuulumattomat. 
 
Evästeet 
Sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkohtaiseen mukauttamiseen ja sivuston 
käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen. Evästeihin kerätty tieto on anonyymiä 
eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. 
 
Tarkastusoikeus 

• Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus 
vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen 
käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin 
turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa 
muuten määrätä 

• Tarkastuspyyntö tulee pyytää valokuvaajalta kirjallisesti tai 
tapaamisessa  

 
 
Lisätietoja 
Tietosuojaseloste päivitetty 5.11.2019 
 


