Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Räyskälä-Säätiö sr:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.5.2018. Viimeisin muutos 12.4.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Räyskälä-Säätiö sr, y-tunnus 0218067-4
Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä
office@rayskala.fi, 0400-921 260

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja Mari Heikkilä
mari.heikkila@rayskala.fi, 0400-921 260

3. Rekisterin nimi
Majoitusrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde, jäsenyys tai lakisääteinen vaatimus.
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308
6§
Matkustajailmoitus ja matkustajatiedot
Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään ilmoitus
(matkustajailmoitus). Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen
matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja
yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava
seuraavat tiedot (matkustajatiedot):
1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika
sekä kansalaisuus;
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset
henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
3) matkustajan osoite;
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.
Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaaajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.
Mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, koskee myös sellaista 1 §:n 2 momentin 10
kohdassa tarkoitettua ryhmämatkan johtajaa, joka toimii matkanjärjestäjän edustajana.
Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. Mitä
1 momentin 5 kohdassa säädetään, ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka
asuinpaikka on Suomi.
Matkustajan on vahvistettava matkustajailmoituksen matkustajatiedot allekirjoituksellaan.
Ryhmämatkan johtaja voi kuitenkin ryhmämatkalle osallistuvien matkustajien puolesta allekirjoittaa
1 momentissa tarkoitetun yhteisen matkustajailmoituksen. Edellä 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetun henkilön ei tarvitse allekirjoittaa matkustajailmoitusta.
Majoitustoiminnan harjoittajan tai liikkeen henkilökunnan on majoittumisen yhteydessä
varmistettava matkustusasiakirjasta tai muulla luotettavalla tavalla todennettava matkustajan
henkilöllisyys tai, jos matkustajista on laadittu 1 momentissa tarkoitettu yhteinen
matkustajailmoitus, ainoastaan ryhmämatkan johtajan henkilöllisyys. Mitä tässä momentissa
säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi, eikä 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettua henkilöä.

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308
7§
Matkustajarekisteri
Majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti 6
§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).
Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.
Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä asiakaspalveluun
ja suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Majoitusrekisteri koostuu paperisista majoitusilmoituksista. Rekisteriin (eli majoitusilmoitukseen)
tallennettavia tietoja ovat:
1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika
sekä kansalaisuus;
2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset
henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;
3) matkustajan osoite;
4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;
5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä
6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.
Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaaajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308
8§
Matkustajatietojen luovuttaminen poliisille sekä matkustajailmoitusten ja -tietojen säilyttäminen ja
hävittäminen
Majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista
koskevat 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan
poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee. Matkustajatiedot
voidaan toimittaa poliisilaitokselle myös sähköisesti.
Poliisilla on oikeus saada majoitustoiminnan harjoittajalta myös muiden kuin 1 momentissa
tarkoitettujen matkustajien 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja matkustajatietoja, jos ne ovat
virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.
Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan
matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä.
Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden
merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä.
Matkustajailmoitukset tuhotaan yhden (1) vuoden kuluttua matkustajailmoituksen
allekirjoittamispäivästä ja matkustajatiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluttua majoittumisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaan täyttämä matkustajailmoitus.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietojen luovutustarpeen, esim.
viranomaispyynnön ilmetessä, tietoja luovutetaan voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa
rajoissa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperisia majoitusilmoituksia käsittelevät ja majoitusrekisteriä käyttävät vain Räyskälä-Säätiön
nimetyt työntekijät. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisteri säilytetään
lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

