
     REKISTERISELOSTE 
    

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

1a 
Rekisterin- 
pitäjä

Nimi

FeedCowboy Oy

Osoite

Siltapuistokatu 14, 28100 Pori

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@slice.fi

2 
Yhteyshenk
i- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Nimi

Marko Siltala
Osoite

Siltapuistokatu 14, 28100 Pori

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

045 217 6577

3 
Rekisterin 
nimi

Rekisteri 1: Asiakasrekisteri 
Rekisteri 2: Sovelluksen ja palvelun käyttäjätietorekisteri 
Rekisteri 3: Uutiskirjeen ja jäsentiedotepalvelun rekisteri

4 
Henkilötieto
- 
jen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisteri 1: Asiakasrekisterin tarkoituksena on käsitellä asiakassuhteita ja jäseniä. Rekisteristä 
ilmenee mm. jäsenyritysten laskutustiedot ja yhteyshenkilöt sekä sovellukseen liittyvät tiedot. 
Rekisteri 2: Tietojen avulla tiedetään, kuka on oikeutettu digitaaliseen opiskelija/jäsenkorttiin, sekä 
kauanko ja millä kohdennuksilla se palvelussa esitettään. Palvelua voi käyttää vain jäsenyyteen 
määrätyn ajan kunnes käyttö ja - jäsenyysoikeus päättyy. Tämän jälkeen palvelua ei voi käyttää. 
Rekisteri 3: Uutiskirjeen saavat vain ne käyttäjät, jotka ovat antaneet luvan uutiskirjeen 
lähettämiselle. 

Tietojen avulla rekisterin ylläpitäjä ja korttia myöntävä taho tietävät, kuka on oikeutettu omaan 
jäsenkorttiin ja siihen kytkettäviin palveluihin näiden tarjoamiseksi.  
Mikäli palvelun käyttöoikeus päättyy osittain tai kokonaan, sitä varten tallennettuja tietoja ei käytetä 
tai luovuteta mihinkään. Tiedot säilytetään  luotujen palvelua koskevien käyttäjätunnusten kera, 
palveluiden uudelleen aktivoinnin varalta, käyttäjän itsensä näin halutessa.  

5 
Rekisterin 
tietosisältö

Rekisteri 1 sisältää: 
- jäsenyritysten yhteystiedot (laskutusosoite, toimipisteen osoite, yhteyshenkilöiden sähköposti 
puhelinnumero, nimi ja mahdolliset muut ilmoittamat tiedot) 
- yrityksen markkinointinimen sekä virallisen nimen 
- yritysten käyttäjätunnukset Slice.fi-palveluun tai sen osapalveluihin 
- palveluun liittymisvuoden 
Rekisteri 2 sisältää: 
- käyttäjän nimen 
- käyttäjän sähköpostiosoitteen/sähköpostiosoitteet 
- jäsen-/tunnistenumeron sekä puhelinnumeron 
- opintojen/jäsenyyden voimassaoloajan 
- mahdolliset tarkentavat kohdennustiedot omaan jäsenyyteen liittyen (kuten esim. koulutusohjelma 
paikkakunta, kampus) 
Rekisteri 3 sisältää: 
- uutiskirjeen vastaanottajan sähköpostiosoitteen sekä mahdolliset muut käyttäjän itse tarjoamat 
tiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
sekä Tietosuojalaki (2018/1050)

15.05.2020



6 
Säännönmu
- 
kaiset tieto- 
lähteet

Rekisteri 1: Tiedot saadaan suoraan jäsenyritysten yhteyshenkilöiltä 
Rekisteri 2: Etukorttia myöntävältä taholta. 
Rekisteri 3: Suoraan käyttäjiltä.
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaise
t 
luovutukset

Tiedot ovat rekisterinpitäjän ja korttia myöntävän tahon sekä näille työskentelevien käsiteltävissä. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät/yrittäjät käsittelevät henkilötietoja. Rekisteri on suojattu 
salasanoilla. 




