Rekisteriseloste
Laadittu 02.10.2013
Rekisterinpitäjä
Yrityksen virallinen nimi

WWB Holding Oy
Y-tunnus

2402239-4
Palvelut nimellä

Wellness Wallet
Yhtiön virallinen osoite

c/o Aeroportti, Tietotie 2, 90460 Oulunsalo
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi

Pekka Lattu
Sähköposti

contact@wellnesswallet.fi
Rekisterin tiedot
Rekisterin nimi

Wellness Wallet asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittely
Tarkoitus

Asiakasrekisteri on perustettu asiakassuhteen hoitamiseksi
Rekisterin tietosisältö - yksityishenkilöt
Wellness Wallet, tilinhaltijan palvelukokonaisuus



















Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakasnumero
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivä
Wellness Wallet tilin saldo, käyttövaran lataukset ja ostotapahtumat
Tieto työnantajaorganisaatiosta, johon tili on linkitetty
Tieto hyväksytyistä työnantajan palvelusäännöistä
Tieto suoritetusta tilin vuosimaksusta
Tieto liikuntasuoritteista (perustuen Motivade -palveluun)
Tilinhaltijan asettama markkinoinnin kielto / hyväksyntä (mahdollisuus muuttaa)
Pääasiallinen viestintäkanava (mahdollisuus muuttaa)
Tiliotteet (kooste tapahtumista)
Seuraava tiliä koskeva vuosimaksun suorituspäivä
Kielikoodi

Wellness Wallet, yksittäisen tilinhaltijan tiedot työnantajan palvelukokonaisuudessa







Työntekijän nimi (joka on liitetty työnantajan henkilöstön osaksi Wellness Wallet -palvelussa)
Työntekijän henkilötunnus
Työntekijän sähköpostiosoite
Työntekijän Wellness Wallet -tilin tila Wellness Wallet -palvelussa sekä tilan muutospäivämäärä
Tieto käyttäjäprofiilista eli yrityksen Wellness Wallet -palvelun käyttöoikeuksista (vain niiden henkilöiden
osalta, joilla käyttöoikeuksia)

Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaiset tietolähteet








Henkilö itse Wellness Wallet -sopimuksen luomisen yhteydessä ja yhteystietoja päivitettäessä
Työnantaja, ilmoittaessaan toimihenkilöitä laskutuksen yhteyshenkilöksi tai pääkäyttäjäksi
Henkilön oma pankki kun henkilö suorittaa palveluun liittyvän verkkopankkitunnistautumisen
Henkilön oma pankki kun henkilö suorittaa palveluun liittyvän palvelumaksun
Aktia Pankki, joka toimittaa tiliin liittyvät tapahtumatiedot
Motivade Oy (www.motivade.com), joka toimittaa henkilön luvalla tietoja liikuntasuoritteista palveluun

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Henkilön tiedot (nimi, osoite, henkilötunnus) luovutetaan Aktia Pankille tilin perustamiseksi (henkilö
solmii sopimuksen Aktia Pankin kanssa)
 Henkiön päivittämät yhteystiedot luovutetaan Aktia Pankille

Rekisteriseloste
 Henkilön palvelussa antamalla suostumuksella henkilökohtaisen Wellness Wallet -tilin saldo voidaan
esittää kolmannen osapuolen verkkopalvelussa. Henkilö antaa mahdollisen suostumuksen kunkin
palvelun osalta erikseen. Suostumus voidaan peruuttaa.
 Henkilön tietoja esitetään työnantajan Wellness Wallet -palvelussa:
 Henkilö on aktivoinut oman tilinsä ja on liitetty työnantajan Wellness Wallet palveluun
 Henkilön työnantajaltaan saaman hyvinvointirahan määrä verovuoden aikana
 Viranomaisille lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet – manuaaliset rekisterit
Rekisterin suojauksen periaatteet – manuaaliset rekisterit

Wellness Wallet -palvelussa tilinhaltijoista ei synny manuaalista rekisteriä. Yritysasiakkaita ja
yhteistyökumppaneita koskevat sopimukset säilytetään lukitussa tilassa.
Rekisterin suojauksen periaatteet – Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisterin suojauksen periaatteet – Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään suojatussa IT-ympäristössä.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus Wellness Wallet -työtehtäviin liittyen käsitellä asiakasrekisteriä
ja ylläpitää sen tiedostoja. Kullakin nimetyllä työntekijällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Jokainen käyttäjä on salassapitovelvollinen Wellness Wallet -palvelussa olevien tietojen osalta.

