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REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Kirsikan markkinointirekisteri
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä
mielipide- ja markkinatutkimukseen.
REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Kauppakeskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet kuluttaja -asiakkaat ja keskuksen
vuokralaiset.
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Tilaajatietona voidaan tallentaa:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Uutiskirjeen muoto: HTML/teksti, erityiset kiinnostuksen kohteet: tarjoukset, tapahtumat, uudet
liikkeet, aukioloajat, uutiset, kampanjat.
MARKKINOINTITIEDOT:
Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät ja kopiot markkinoin tikirjeistä.
TIETOLÄHTEET:
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän täyttää tilauslomakkeen, luovuttaa henkilötietojaan
rekisteröinnin yhteydessä internet-palvelussa, tekstiviestein, vastauslomakkeella tai muulla
tavalla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot.
Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen
kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Kauppakeskus Kirsikan internet -sivustojen välityksellä
sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute -, vastaus-,
kilpailu- ja tilauslomakkeilla).
SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Kauppakeskus Kirsikan edustajan tai yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle.
Tietojen luovutus yhteistyökumppaneille henkilötietolain sallimissa puitteissa.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tilaajatietokantaan.
Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä rekisteriselosteessa mainitulle
rekisterinpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta
annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan
osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS
Tallennetut tiedot: Rekisteri tallennetaan sähköisesti. Rekisteriin pääsy on ainoastaan
rekisterinpitäjän edustajalle. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat
tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ
Sivustomme käyttää evästeitä. Haluamme sinun tietävän, mitä evästeet ovat ja miksi niitä
käytetään. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi
tietokoneelle tai päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivustolla ne kertovat, että olet
palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän.
Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa. Voimme niiden avulla
viilata käyttäjäkokemustasi tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi. Kun tunnemme mieltymyksesi,
voimme esimerkiksi kohdentaa viestintäämme sinulle sopivaksi.
Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet
selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan. Saatamme käyttää sekä
väliaikaisia että pysyviä evästeitä.
Sivuston teknisen toiminnan ja käytön kannalta jotkin evästeet ovat välttämättömiä. Lisäksi
saatamme käyttää suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä.
Toimintaa seuraavia evästeitä käytämme käyttäjän tunnistamiseen ja seurantaan. Ne voivat
sisältää myös käyttäjään kohdistettavia yksityistietoja, kuten nimi - ja osoitetietoja. Sivustolla on
kuitenkin vain ne tiedot, jotka olet itse sille antanut. Myös sivuston käyttöhistoriaasi voidaan
hyödyntää, jotta voimme tarjota kohdennetumpaa palvelua.
Sivustomme saattaa hyväksyä myös kolmannen osapuolen lähettämiä evästeitä. Esimerkiksi
Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot saattav at lähettää tietokoneellesi
evästeitä käynnin aikana. Näistä evästeistä vastaavat kolmannen osapuolen toimijat itse. He
ilmoittavat evästekäytännöistään omilla sivuillaan.
Evästeiden käytön voi kytkeä pois internet-selaimen asetuksista. Lisätiedot löydät selaimesi
ohjevalikoista. Kävijäliikenteen seurannassa hyödynnettävä tieto on anonyymiä.

