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1. Rekisterinpitäjä
Ruslania Books Oy (0645278-8) Kuortaneenkatu 3 D, 00520, Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Andreas Agopov Sähköposti: andreas.agopov@ruslania.com
3. Rekisterin nimi
Ruslania Books Oy -asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:
•
•
•
•
•
•
•
•

asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
palvelun toteuttamiseen
asiakastapahtumien varmentamiseen
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen
markkinointiin
segmentointiin
liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin sekä
muihin vastaaviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, syntymäaika, sähköpostiosoite,
puhelinnumero
• yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot,
asiakaspalautteet, peruutustiedot, palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja
hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
• lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
• rekisteröidyn mahdollisesti antamat segmentointi- ja kiinnostustiedot
• tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla
tavalla
• lehtitilauksia välittäviltä yrityksiltä sähköpostitse
7. Evästeet
Ruslania-nettikauppa käyttää evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja
mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston
toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää
viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden
optimoinnissa.
Evästeet kertovat sivustolla vierailun ajankohdan ja keston, sekä millä sivuilla kävit ja miltä
sivustolta tulit sivustollemme. Ne kertovat myös Internet-palveluntarjoajasi. Tietojen avulla
voimme mitata verkkosivuston liikennettä ja mukauttaa sivustoa toiveittesi mukaan.
Tavoitteena on, että sivuston käyttö on nopeampaa ja hyödyllisempää. Koska tiedot kertovat
miten ja milloin sivustoamme käytetään, voimme kehittää sivustoa jatkuvasti. Evästeitä
käytetään ainoastaan niiden tietojen tarkastelemiseen, jotka verkkosivusto on tallentanut.
Emme kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.
Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain
istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan.
Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon
loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen.
Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja
evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietojen luovutus kolmansille tahoille
Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa Ruslanian tilaamaa osoitteellista suoramarkkinointia
tai lehtien ja muiden tuotteiden postitusta toteuttaville yrityksille rekisterin päivitystä tai
postitusta varten EU:n ja Euroopan talousalueen sisä- ja ulkopuolelle.
Sähköpostiosoitteita voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen sisä- ja ulkopuolelle
Ruslanian tilaamaa osoitteellista suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille Ruslanian
rekisterin päivitystä tai Ruslanian suorapostitusta varten.
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Näiden kolmansien tahojen luotettavuus ja tietoturvan korkea taso on varmistettu.
Ruslania ei luovuta nimi- ja osoitetietoja kolmansille osapuolille muuhun kuin
yllämainittuun käyttöön.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa
1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse osoitteeseen:
Ruslania Books Oy, Kuortaneenkatu 3 D, 00520 Helsinki
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterimme on tallennettu sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä
asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
11. Säilytysaika
Rekisteröidyn tiedot säilytetään rekisterissä asiakkuuden keston ajan.

