Diener murhamysteeri-illallisten rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Diener murhamysteeri-illallisen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.9.2018. Viimeisin muutos 11.9.2018.
1. Rekisterinpitäjät
MBakery Café Oy, Itäinen Rantakatu 4-6, 20700 Turku
Y-tunnus 2555390-4
Aslakin Lempi Oy, Kakolankatu 1, 20100 Turku
Y-tunnus 2726502-5
2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Jenna Mannila, +358 40 1977 597, jenna.mannila@mbakery.fi
Satu Kankaristo, +358 40 778 3138, satu@lempitapahtumat.fi.
3. Rekisterin nimi
Diener murhamysteeri-illallisten kävijärekisteri
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
- Lippujen toimittaminen ja käyttäjätilien luominen (Tiketti)
- Illallisten tuottaminen (Diener)
- Allergia- ja erikoisruokavaliotietojen kerääminen ja pöytäjärjestyksien luominen (Diener)
- Vain yritykset: laskutustietojen kerääminen mahdollisia juomapaketteja varten (Diener)
Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on:
- Lipputilaus
5. Kerätyt tiedot ja tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti esityskävijältä itseltään tai välillisesti
ryhmäkoordinaattorin kautta. Tiedot kerätään Tiketin akkreditointijärjestelmän kautta.
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Tiedot, jotka esityskävijä antaa:
- Oma nimi
- Pöytäseurueen nimet (pöytäjärjestystä varten)
- Mahdolliset allergia- ja erikoisruokavaliotiedot
- Puhelinnumero ja sähköpostiosoite mahdollisia lisätietoja varten
Tietoja kerätään Tiketin akkreditointijärjestelmään:
- Ostaessa pääsylippuja
- Ilmoittautuessa tapahtumaan lipun oston jälkeen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu
asiakkaan kanssa.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

