
Taimia Oy ja Kartanon Kukkatarha Oy 
Tietosuojakuvaus 
 
Taimia Oy ja Kartanon Kukkatarha Oy ovat puutarha-alan yrityksiä. Toimimme 
kivijalkaliikkeistä käsin ja lisäksi myymme tuotteitamme oman verkkokaupan 
sekä Interfloran ja e-kukan kautta. Noudatamme Euroopan Unionin asettamaa 
tietosuojadirektiiviä ja sen mukaisia toimintamalleja. 

 
Rekisterinpitäjä 
 Taimia Oy 

Y-tunnus: 0494651-4  
Osoite: Espoonlahdenranta 5 

 Postinumero 02320 
Postitoimipaikka: Espoo  
Puhelinnumero: +358 504919655 
Sähköposti: taimia@puutarhanikkarit.fi 
 
Kartanon Kukkatarha Oy 
Y-tunnus: 568133-2 
Osoite: Abraham Wetterintie 3 
Postinumero: 00810 
Postitoimipaikka: Helsinki 
Puhelinnumero: +358 504919655 
Sähköposti: taimia@puutarhanikkarit.fi 

 
 
Tietosuojavastaava:  
 
Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 

Etunimi: Janni  
Sukunimi: Nikkari 
Puhelinnumero: +358 400 585 544 
Sähköposti: taimia@puutarhanikkarit.fi 

 
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

Rekrytointi 
Peruste: saada helposti yhteys vakinaisin ja määräaikaisiin  
työntekijöihin kausiluonteisella alalla. 
Käsittelyn tarkoitus: tallentaa yhteystiedot yhteydenottoa 
varten (nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, henkilön 
toiveet työajasta) 

 
Työsuhteen hallinta: 

Peruste: Työntekijöiden korvausten ja lakisääteisten 
toimenpiteiden suorittaminen 

mailto:taimia@puutarhanikkarit.fi


Käsittelyn tarkoitus: Palkanmaksu, tiedotteiden, kirjeiden 
lähettäminen, budjettien tekeminen ja arviointi 

 
Markkinointi 

Peruste: markkinointia varten tarvittavia toimenpiteitä 
varten 
Käsittelyn tarkoitus: ylläpitää asiakasrekisteriä/kanta-
asiakasrekisteriä henkilöistä, jotka ovat sinne 
vapaaehtoisesti liittyneet suullisesti myymälässä ja 
puhelimitse, kirjallisesti kotisivun/verkkokaupan tai 
sähköpostin kautta. 

 
Asiakassuhteiden/kumppanuuksien ylläpito 

Peruste: Tuotteiden hankintaa, alihankintaan, 
yhteistyöprojektien ja tapahtumien toteuttamista varten. 
Käsittelyn tarkoitus: Toimitusketjun toimivuuden 
varmistaminen, markkinointimateriaalien toteuttaminen, 
markkinointitilaisuuksien, pop up-pisteiden järjestäminen 

 
Laskutus ja tarjouksien antaminen 
 Peruste:  
 Käsittelyn tarkoitus: 
 

 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti 
seuraavista lähteistä: 

- rekisteröidyltä itseltään sähköpostilla 
- rekisteröidyltä itseltään kotisivun kautta 
- rekisteröidyltä itseltään puhelimella 
- rekisteröidyltä itseltään verkkokauppaostojen yhteydessä 
- rekisteröidyltä itseltään laskutusostojen yhteydessä 
- rekisteröidyltä itseltään suullisesti myymälässä kanta-

asiakkaaksi liityttäessä 
 

Henkilötietojen luovuttaminen  
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Uutiskirjeen lähettämisen 
osalta sähköpostiosoite luovutetaan mainostoimistolle, jonka kanssa on 
tehty erillinen sopimus. Työntekijöiden henkilötiedot luovutetaan 
tilitoimistolle palkkaan ja kirjanpitoon liittyviä toimenpiteitä varten.  
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin 
perustuvan vaatimuksen perusteella. 
 

Henkilötietojen säilyttäminen  
Rekisterissä olevat tiedot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla ja 
säilytystilojen lukituksilla. 



 
Profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen 
päätöksentekoon. 

 
Rekisteröidyn oikeudet 
 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä 
koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio 
henkilötiedoistaan. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja 
virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettynä toimittamalla tarvittavat 
lisätiedot. 
 
Oikeus tietojen poistamiseen  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen 
poistamista, jos 

1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita 
varten ne on kerätty; tai  

2. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen 
käsittelyä, jos 

1. Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden 
2. Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen 

poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 
3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyyn 

alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä 
oikeudellisen vaateen vaatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 

 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse 
toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle. 
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on 
oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on 
oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että 
sinua koskevia henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa 
lainsäädäntöä. 
 



 
Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien 
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa 
yhteyttä rekisterinpitäjään. 


