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Ravintolamestarit Oy tetossooaseloste asiakkssdet
Rekisterinpitäjällä on tetosuojaaasetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröittjä.
Tämä seloste tättää informointvelvoiteen.

1. Rekisterinpitäoä
Ravintolamestarit Ot
1453331a8
Yhtetstedoty
Kauppakatu 25a27
70100 KUOPIO
Yhtetstedot rekisteriä koskevissa asioissa
Ravintolamestarit Ot / Erkka Isotalo
Kauppakatu 25a27
70100 KUOPIO
017 5810 450
erkka.isotalo@ravintolamestarit.net

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on tetoa tksilöistä asiakassuhteen, ttösuhteen tai näiden potentaalisen mahdollisuuden
perusteella. Turvakamerajärjestelmät keräävät tetoa Ravintolamestarit Otyn toimitloissa liikkuvista
ihmisistä.

3. Rekisterin pitämisen persste oa käytötarkoitss
Rekisterin pitämisen perustey






Henkilötetoja käsitellään rekisteröidtn asiakassuhteen perusteella
Henkilötetoja käsitellään ttösuhteen perusteella
Henkilötetoja käsitellään suostumuksen perusteellay Pöttävarauksen thtetdessä asiakkaan antama
markkinointlupa tai www.ravintolamestarit.net sivustolla asiakkaan omatoiminen liittminen
Ravintolamestarit Otyn sähköpostmarkkinoitlistalle.
Henkilötetoja käsitellään asiakassuhteen perusteella vvideovalvonta, kätnt trittksen tloissa)

Henkilötetooen käsitelyn oa rekisterin käytötarkoitss
Henkilötetoja käsitellään vain ennalta määritelttihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavaty





Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toteutaminen asiakkaille
Palveluistamme kertominen
Lakisääteiset ttösuhteeseen liittvät henkilötetojen käsiteltt
Ttöntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen ravintoloissa
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4. Rekisteriin tallennetavat henkilötedot
Pöytävarassoäroestelmän asiakasrekisteri sisältää sesraavat tedott
Yhtetstedot





nimi
osoite
sähköpost
puhelinnumero

Asiakastedot



tedot toteutuneista ja tulevista pöttävarauksista
tedot mahdollisista erikoisruokavaliotoiveista
Pöttävarausjärjestelmän ulkoinen rekisterinpitäjä on Table Online.

Sähköpostmarkkinoinnin asiakasrekisteri sisältää sesraavat tedott
Yhtetstedot


sähköpostosoite
Sähköpostmarkkinoinnin ulkoinen rekisterinpitäjä on MailChimp. MailChimp jon thdtsvaltalainen
thtöitä, jolloin henkilötetoja siirttt Euroopan unionin ulkopuolelle. Yritts kuuluu USAyn ja EUyn
välisen Privact Shield akehtksen sertioitujen trittsten listalle ja se noudataa omalta osaltaan EUyn
tetosuojaaasetusta.

Laskstssrekisteri voi sisältää sesraavat tedott
Yhtetstedot





Yrittksen/thtetshenkilön tai tksittisasiakkaan nimi
Osoite
Sähköpostosoite
Verkkolaskuosoite
Laskutusrekisterin ulkoinen rekisterinpitäjä on Heeros Otj.

Verkkokaspan kasppa.ravintolamestarit.net asiakasrekisteri voi sisältää sesraavat tedott
Yhtetstedot



nimi
osoite

Tietosuojaseloste





Viimeksi päivitetty 18.1.2019

sähköpost
puhelinnumero
Yrittksen tatunnus ja thtetshenkilön nimi
Verkkokauppaaalustan ulkoinen rekisterinpitäjä on Pulse247 Ot. Rekisteriselostey
htpsy//www.mtcashflow.i/rekisteriseloste/
MtCashflow verkkokaupan tetoturvay htpsy//www.mtcashflow.i/verkkokaupanatetoturva/
Verkkokaupan maksut käsitelee Checkout Finland Ot. Checkout rekisteriselostey
htpsy//checkout.i/wpacontent/uploads/rekisteriselosteecheckouteinlandeot.pdf

Videovalvontat
Videokuvaa tallennetaan Ravintolamestarit Otyn ravintoloissa. Järjestelmää tlläpitää ja siihen on pääst
Kuopion Vartointpalvelu Otyllä vulkoinen rekisterinpitäjä). Videovalvonnasta on oma
tetosuojaselosteensa.

5. Rekisteröidyn oikesdet
Rekisteröidtllä on seuraavat oikeudet, joiden kättämistä koskevat pttnnöt tulee tehdä osoiteeseen
Ravintolamestarit Oy, Kasppakats 25-27, 70100 KUOPIO
Tarkastssoikess
Rekisteröitt voi tarkistaa tallentamamme henkilötedot.
Oikess tetooen oikaisemiseen
Rekisteröitt voi ptttää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuteelliset tedot.
Vastsstamisoikess
Rekisteröitt voi vastustaa henkilötetojen käsiteltä, mikäli kokee, etä henkilötetoja on käsiteltt
lainvastaisest.
Ssoramarkkinointkielto
Rekisteröidtllä on oikeus kieltää tetojen kättäminen suoramarkkinointin.
Poisto-oikess eli oikess tslla snohdetsksi
Rekisteröidtllä on oikeus ptttää tetojen poistamista, jos tetojen käsitelt ei ole tarpeen. Käsitelemme
poistopttnnön, jonka jälkeen joko poistamme tedot välitömäst, tai viimeistään 1 kuukauden määräajassa
tai ilmoitamme perustellun sttn, miksi tetoja ei voida poistaa.
On huomioitava, etä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamata pttdettä
tetoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa vluku 2, 10 ))
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määritelltn ajan v10 vuota) mukaisest. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.

Ssostsmsksen persstaminen
Jos rekisteröittä koskeva henkilötetojen käsitelt perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenttteen, voi rekisteröitt peruutaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valitaa päätöksestä tetossooavaltsstetslle
Rekisteröidtllä on oikeus vaata, etä rajoitamme kiistanalaisten tetojen käsiteltä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitssoikess
Rekisteröidtllä on oikeus tehdä valitus tetosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, etä rikomme
henkilötetoja käsitellessämme voimassa olevaa tetosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun thtetstedoty www.tetosuoja.i/i/index//thtetstedot.html

5. Säännönmskaiset tetolähteet
Asiakastedot saadaan säännönmukaisesty



Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen stnttessä
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kauta

6. Säännönmskaiset tetooen lsovstskset sekä tetooen käsitelyt
Luovutamme tetoja Email Factort Otylle sähköpostmarkkinointrekisterin pitoa varten. Yritts Email Factort
Ot on sitoutunut noudatamaan tetosuojaaasetuksen vaatmuksia.
Luovutamme tetoja TableOnline Finland Otylle pöttävarausjärjestelmän tlläpitoa varten. Yritts
TableOnline Finland Ot on sitoutunut noudatamaan tetosuojaaasetuksen vaatmuksia.
Luovutamme tetoja Heeros Otjylle jälkikäteen tapahtuvaa laskutusta varten. Yritts Heeros Otj on
sitoutunut noudatamaan tetosuojaaasetuksen vaatmuksia.
Voimme käsitellä ePassi Patments Otyn keräämiä maksutetoja mobiilist maksetuista lounaspalveluista
maksutapahtuman varmistamista varten. Näistä tetoomme tulee asiakkaan nimi ja puhelinnumero.
ePassin rekisteriselostey htpsy//www.epassi.i/i/rekisteriseloste
Olemme varmistaneet, etä kaikki palveluntarjoajamme noudatavat tetosuojalainsäädäntöä.

7. Käsitelyn kesto



Henkilötetoja käsitellään pääsääntöisest niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointlistaltamme rekisteröitt pääsee poistumaan itse jokaisessa lähetämässämme
markkinointsähköpostssamme olevan linkin kauta.
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Ptrimme pitämään hallussamme olevat henkilötedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla
tarpeetomia tetoja sekä päivitämällä vanhentuneita tetoja. Voit mtös itse vaikutaa tetojen
säiltttsaikaan alla kuvatujen valintojen kauta, esimerkiksi ptttää tetojesi poistamista.
Noudatamme lakisääteisiä velvoiteita tedon säilttämisessä.

8. Rekisteröidyn mahdollisssdet vaikstaa tetooen keräämiseen oa käsitelyyn
Erilaisia tapoja, joilla voit vaikutaa tetojen keräämiseen ja käsitelttny







Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistamineny Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut
henkilötedot. Pttnnöstäsi oikaisemme, tätdennämme tai poistamme käsiteltn tarkoituksen
kannalta virheelliset, puuteelliset tai vanhentuneet henkilötedot.
Tietojen siirtämineny Voit mtös halutessasi saada siirrettksi antamasi henkilötedot, joita
käsitelemme automaatsest suostumuksen tai sopimuksen perusteella, otamalla meihin thtettä.
Suoramarkkinoinnin ja siihen liittvän proiloinnin kieltoaoikeusy Voit milloin tahansa kieltää
tetojesi luovutamisen ja käsiteltn suoramarkkinointa varten painamalla viestn lopussa olevaa
linkkiä tai otamalla meihin thtettä.
Vastustamisa ja rajoitamisoikeusy Voit vastustaa käsiteltä, joka perustuu oikeutetuun etuun,
henkilökohtaiseen tlanteeseesi liittvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tlanteessa käsiteltä
rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsiteltä. Käsiteltä voidaan rajoitaa
mtös mm. silloin, kun rekisteröitt kiistää henkilötetojen paikkansapitävttden, jolloin käsiteltä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tetojen paikkansapitävttden.

Suostumuksen peruutamineny Voit peruutaa antamasi suostumuksen milloin tahansa otamalla thtettä
henkilöstöömme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointsuostumuksen voit peruutaa
painamalla viestn lopussa olevaa linkkiä tai otamalla meihin thtettä.

9. Henkilötetooen käsitelioät
Rekisterinpitäjä ja tämän ttöntekijät käsitelevät henkilötetoja. Voimme mtös ulkoistaa henkilötetojen
käsiteltn ositain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjesteltin, etä henkilötetoja
käsitellään voimassa olevan tetosuojalainsäädännön mukaisest ja muutoin asianmukaisest.
Pöttävarauksiin liittvää asiakasrekisteriä sekä verkkokaupan tlauksia käsitelevät Ravintolamestarit Otyn
ttöntekijät.
Sähköpostmarkkinointlistaa käsitelee Erkka Isotalo.
Henkilötetojen käsiteltä suoritavat alihankinnan tai ulkoistamisen perusteella mtös kohdassa 6 mainitut
trittkset.

10. Tietooen siirto EUtn slkopsolelle
Henkilötetoja ei siirretä EUyn tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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11. Astomaatnen päätöksenteko oa profloint
Emme kättä tetoja automaatseen päätöksentekoon tai proilointin.
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