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Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

 
Autokoulu Ilves Oy suojaa asiakkaidensa yksityisyyttä 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukaisesti.  

Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme kuinka käsittelemme heidän 
henkilötietojansa. 

Rekisterinpitäjä  

Autokoulu Ilves Oy 

Yhteystiedot:  
Tuomiokirkonkatu 25, 33100 Tampere 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Autokoulu Ilves Oy 
Erja Erälaukko  
Tuomiokirkonkatu 25, 33100 Tampere  
info@autokouluilves.com 

Rekisterin nimi 

Autokoulu Ilves Oy:n asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Asiakkuuden ylläpitämiseen 
Palvelujen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin 
Pakollisiin viranomaisilmoituksiin 
Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen 
Markkinoinnin ja myynnin parantamiseen sekä kohdentamiseen 
Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen 

 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:  
 
Käyttäjän itsensä antamat tiedot 
Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi, henkilötunnus viranomaistarkoituksiin 
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottopäätöstä tehtäessä 
Palvelujen käytöstä analytiikan avulla kerätyt tiedot 
Ilmoittautumis- ja/tai tilaushistoria, mm. kurssit ja tilatut palvelut/tuotteet ja niiden hintatiedot ja 
muutokset sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot 
Toimitustiedot (toimitustapa ja mahdollinen toimitusosoite) 
Ilmoittautumistiedot, kuten aloituspäivä, nykyinen ajokorttiluokka 
Maksutapa ja mahdollinen maksuaikataulu 
Verkkosivuston selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot 
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Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
osoitteeseen info@autokouluilves.com: 

Tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, 
miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta 
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa 
määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen 
määräajan umpeutumista. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

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. 

Käsittelyn kesto  

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin 
käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa 
asetettujen velvollisuuksien, kuten ajokorttilupaprosessia, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien 
vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi. 

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä 
selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten 
kanssa. 

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. 
ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentaatiota säilytetään Trafin ohjeiden mukaisesti viisi vuotta 
sekä kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistoille. 

Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja asianmukaista huolellisuutta 
noudattaen.  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

 
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Voimme luovuttaa tietoja 
ajokorttiluvan käsittelyä varten viranomaiselle. 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle saatavan perimiseksi. 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  
 

Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Palveluiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta 
ja se on luettavissa www-sivuillamme. 

 

AUTOKOULU ILVES 0Y 


