TIETOSUOJASELOSTE
Rekisteröinnin perusteena on asiakkaan tai kumppanin sekä Snow Fun Safarin sopimuksella vahvistettu
liiketoimintasuhde tai erillinen suostumus asiakastietojen käsittelyyn. Rekisterin tarkoituksena on varmistaa
sujuva asiakaspalvelu sekä etujen ja palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen, mahdollistaa markkinointi sekä
liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
Tämä rekisteröinti koskee tahoja, jotka ovat varanneet palveluja kauttamme tai muuten olleet yhteydessä
meihin puhelimitse, internet-siviujen tai sosiaalisen median kautta.
TIEDON KERÄYS JA SEN KÄYTTÖ
Tietoja käytetään pääasiassa palvelujen varaamiseen ja tarjoamiseen asiakkaalle asiakkaan
suostumuksella. Osana palvelun ostoprosessia keräämme seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, ruokavalio.
Internet-sivut, sosiaalinen media (mm. Facebook) ja vastaavat ympäristöt keräävät tietoa ja keräävät tietoa
automaattisesti muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, alue tai muu sijainti missä tietokone tai muu laite
muodostaa yhteyden internetiin, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä. Snow Fun Safaris käyttää tietoa
kehittääkseen online-ympäristöä käyttäjäystävällisemmäksi. Voimme käyttää IP-osoitteita trendien
analysointiin, kävijätietojen tilaistointiin sekä demografisten tietojen keräämiseen, jotta ymmärtäisimme
paremmin internet-sivulla käyvien asiakkaidemme mieltymyksiä.
ASIAKKAAN YKSITYISYYDEN SUOJA
Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi ja voit saada tietoa siitä, mitä tietoja olemme tallentaneet
palveluidemme varaamisen ja käytön aikana. Jos haluat saada tietoa tallennetuista tiedoista, korjata, lisätä
tai poistaa henkilökohtaista tietoa ota meihin yhteyttä joko sähköpostitse info@snowfunsafaris.com, tai
postitse Snow Fun Safaris, Sivulantie 12, 95970 Äkäslompolo. Ennen tietojen muuttamista tai luovuttamista
pyydämme kysyjää tarvittaessa vahvistamaan henkilöllisyytensä, jotta luottamuksellisia tietoja ei joudu
tuntemattomien tai kolmansien osapuolien haltuun.
Henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi noudatamme alan parhaita käytäntöjä sekä kohtuullisia toimia, jotta
tietoja ei käytetä väärin, muuteta tai tuhota aiheetta. Asiakassuhteen aikana kerätään myynnin ja palvelujen
toteuttamisen kannalta olennaista tietoa. Käymme rekisterin läpi säännöllisesti ja poistamme tarpeettomat
tiedot.
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT
Snow Fun Safaris luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat olennaisia varatun
palvelun tuottamisen kannalta.
MUUTOKSET
Pidätämme oikeudet muokata tietosuojakäytäntöjä. Muutokset ja lisäykset tulevat voimaan välittömästi siitä
lähtien kun tietosuojaseloste on päivitetty Snow Fun Safarin internetsivuille.
LISÄTIETOJA
Jos haluat saada tietoa keräämistämme tiedoista, korjata, lisätä tai poistaa henkilökohtaista tietoa ota meihin
yhteyttä joko sähköpostitse info@snowfunsafaris.com, tai postitse Snow Fun Safaris, Sivulantie 12, 95970
Äkäslompolo.
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 26.5.2018.

