
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
22.11.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Matkari Oy   Y-tunnus 0631023-7 

Osoite 

Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

02 2657 913, matkari@lssy.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sirkku Laakso  
Osoite 

Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

02 2657 913, matkari@lssy.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Matkarin asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Matkavarauksia ja -asiakirjoja varten sekä asiakassuhteiden ylläpitoa varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Varauksia ja laskutusta varten: 

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tiettyihin matkoihin 

tarvitaan myös asiakkaan syntymäaika ja passin numero. 

Matkan tiedot:kohde, ajankohta, maksutapa ym. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröidyt 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan Matkarin ja asiakkaiden välisten asioiden hoitoon. Postituksen 
yhteydessä nimi ja osoitetiedot kirjautuvat myös Itellan järjestelmään. Muihin tarkoituksiin tietoja ei 
luovuteta. Yhteistyökumppaneille; mm; matkanjärjestäjät, lentoyhtiöt, laivat, linja-autoyhtiöt,hotellit, 
ravintolat, luovutetaan tiedot matkajärjestelyjen varmistamiseksi ja hoitamiseksi matkakohteesta 
riippuen sekä EU:n alueelle että sen ulkopuolelle. Matkarin henkilökuntaan kuuluvat matkanjohtajat 
saavat asiakkaiden henkilötietoina nimen sekä puhelinnumeron. 

Maksutapahtumia varten asiakkaiden nimi- ja osoitetiedot luovutetaan tilitoimisto Taina Niemelälle. 
Mahdollisia matkojen maksuihin liittyviä hyvityksiä varten luovutetaan tilitoimistolle myös asiakkaan 
tilinumero.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, mikäli matkakohde on siellä, 

edellyttäen, että ko. maassa on katsottu olevan tarpeeksi korkea tietosuojan taso (www.tietosuoja.fi-
henkilötietojen siirto ulkomaille henkilötietolain mukaan).  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaaliset matka-asiapaperit säilytetään mapitettuina lukittavissa kaapeissa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Asiakasrekisterin tiedot ovat salasanalla suojatut ja niihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. 
Matkavarausten nimilistat ovat excel-taulukoissa tallennettuna tietojärjestelmään. Maksutapahtumista 
huolehtii tilitoimisto Taina Niemelä Oy ja maksutapahtumissa käytetyt tunnukset tai 
luottokorttinumerot eivät välity Matkarin asiakasrekisteriin. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa. Pyyntö osoitetaan henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. 
Tarkastuspyyntölomake ( http://tietosuoja.fi).  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen korjaamista rekisteriin. Pyyntö osoitetaan henkilökohtaisesti 
yhteyshenkilölle. Tietojen korjauslomake (http://tietosuoja.fi)  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Asianomaisia koskevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä mainontaan,markkinointiin tai 
etämyyntiin. Matkari Oy voi käyttää posti- ja sähköpostiosoitteita asiakkaan suostumuksella Matkarin 
esitteiden, uutiskirjeiden ja matkaohjelmien lähettämiseen. 

 


