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1. Rekisterinpitäjä Juhlapalvelu Mampselli Ky 
Y-tunnus: 1707440-1 
Yhteystiedot: 
Juhlapalvelu Mampselli Ky, Jaakontie 2, 39200 Kyröskoski 
Puhelin 040-7284064, juhlapalvelu@mampselli.fi 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Toimitusjohtaja Minna Plihtari 

3. Rekisterin nimi  
Juhlapalvelu Mampselli Ky:n asiakkaiden henkilötietojen ATK-rekisteri. 

4. Miksi keräämme tietoja ja mihin niitä käytämme? 
Rekisteriä pidetään Juhlapalvelu Mampselli Ky:n verkkosivuston kautta palautetta lähettävistä 
henkilöistä. Heillä on mahdollisuus pyytää vastaus kysymyksiinsä, esimerkiksi tarjouspyyntöön, 
henkilökohtaisesti joko käyttämällä sivustolla olevaa verkkolomaketta tai sivustolla olevaa 
sähköpostilinkkiä. Yhteystiedot kerätään, jotta kysymyksiä esittäneille henkilöille voidaan vastata 
suoraan ja esimerkiksi tarjous voidaan lähettää oikealle henkilölle. Henkilötietojen luovuttaminen ei 
ole pakollista, vaan kysymyksiä voi lähettää myös nimimerkillä. Henkilötietojen oikeellisuutta ei 
tarkasteta. 
 
Juhlapalvelu Mampselli Ky:n verkkosivustolla on käytössä linkki Mampsellin Facebook-sivustolle. 
Facebook kerää dataa sivustolle kirjautuvista osallistujista. Tämän käyttäjä itse hyväksyy 
rekisteröidessään Facebook-tilin ja ollessaan palveluun kirjautunut. Juhlapalvelu Mampselli Ky ei 
tallenna käyttäjän toimintaa Facebookissa omille palvelimilleen eikä voi vaikuttaa siellä 
tapahtuvaan datan keräämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Käyttäjien lähettämät kysymykset sekä annetut yhteystiedot tallennetaan, mikäli se on tarpeellista 
myöhemmän yhteydenpidon mahdollistamiseksi ja esimerkiksi tarjouspyyntöön vastaamiseksi. 

Henkilötiedoista kerätään kysyjän nimi, osoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
Kaikkien mainittujen tietojen kirjaaminen verkkolomakkeeseen on vapaaehtoista siten, että yksi 
yhteystapa vastausta varten riittää. Lisäksi voidaan tallentaa yhteydenoton saapumispäivämäärä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Sivuston käyttäjän luovuttamat tiedot.   

7. Kuka tietoja käsittelee? 
Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Juhlapalvelu Mampselli Ky:n henkilöstö. 
 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 



8. Rekisterin suojauksen periaatteet  
A. Manuaalinen aineisto 
Ei käsitellä manuaalisesti 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Verkkolomakkeella lähetetyt tiedot tulevat Juhlapalvelu Mampselli Ky:n sähköpostiin, mistä ne 
voidaan tarpeen mukaan tallentaa ATK-rekisteriin. Saapunut sähköposti poistetaan heti kun vastaus 
on toimitettu yhteyttä ottaneelle kysyjälle tai asia on muuten loppuun käsitelty. Sähköpostitiliin ja 
ATK-rekisteriin on käyttöoikeudet toimitusjohtajalla ja hänen valtuuttamillaan henkilöillä. 

9. Tarkastusoikeus 
Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa Juhlapalvelu Mampselli Ky:n ylläpitämästä asiakkaiden 
henkilötietojen ATK-rekisteristä. Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Juhlapalvelu Mampselli Ky:lle 
(Jaakontie 2, 39200 Kyröskoski). Rekisteröidyt tiedot luovutetaan, kun kysyvä henkilö on 
todistanut henkilöllisyytensä viranomaisten tunnustamalla henkilöllisyystodistuksella. 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö pitää 
toimittaa kirjallisesti Juhlapalvelu Mampselli Ky:lle (Jaakontie 2, 39200 Kyröskoski). 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Juhlapalvelu Mampselli Ky voi käyttää asiakkaiden henkilötietojen ATK-rekisteriä suoramainontaa 
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 

 


