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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.3.2018

Nimi

Bonfinn Oy
Osoite

Elannontie 9, 01510 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09 825511
Nimi
2
Petri Vehmas
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Elannontie 9, 01510 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sähköposti: etunimi.sukunimi@bonusinn.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Airport Hotel Bonus Innin asiakasrekisteri

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308
6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen
mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.
asiakassuhteen hoitaminen
majoitusvarausten hoitaminen
maksaminen, maksujen valvonta ja perinnän hoitaminen
ravintolavarausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Asiakkaan varaustiedot aiemmin tehdyistä varauksista
Asiakkaan laskutustiedot tarvittaessa

6
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään varauksen
Säännönmu- tekovaiheessa tai varauskanavien kautta.
kaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä huone-, ravintola- ja
kokousvarauksia. Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan
suoramarkkinointiin.
Kiellon voi ilmoittaa hotellin matkustajailmoituksessa tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen
hotel@bonusinn.fi
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7
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Airport Hotel Bonus Innin ulkopuolelle
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen henkilötietoaineisto, kuten majoituskortit säilytetään erillisessä lukitussa tilassa. Pääsy
tähän tilaan on vain rajatulla henkilöstöllä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Bonfinn Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat
tietoja työtehtävissään Airport Hotel Bonus Innissä. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja
salasanoin. Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä
kirjallisesti joko henkilökohtaisesti toimipaikassa tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä sähköpostin välityksellä.

11
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä
Oikeus vaatia kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin merkittyjen tietojensa poistamista. Tällainen pyyntö tulee
toimittaa allekirjoituksella varustettuna rekisterinpitäjälle.
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinointiin.
Kiellon voi ilmoittaa hotellin matkustajailmoituksessa tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen
hotel@bonusinn.fi

