TIETOSUOJAILMOITUS ASIAKKAILLE JA MUILLE
Henkilötietojen käsittely Saferoad Finland’ssa
Kun käytät verkkosivustoamme tai muulla tavoin olet yhteydessä meihin, esimerkiksi ostamalla
tuotteitamme, Saferoad Finland käsittelee henkilötietojasi. Alta löydät tietoja siitä, minkä tyyppisiä
henkilötietoja kerätään, miksi ja mitä tarkoitusta varten sekä sinun oikeuksistasi henkilötietojesi
käsittelyyn.
Käsittelemiemme henkilötietojen valvojana toimii Saferoad Finland’n toimitusjohtaja Juhani Günther.
Saferoad Finland yhteystiedot:
Osoite: Mestarintie 18, 04500 Kellokoski
Sähköposti: info@saferoad.fi
Puhelin: 010 6170 880
Voit ottaa yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tai kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä.
1.

Tietojenkeruun tarkoitukset ja millaisia tietoja keräämme

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi eri tarkoituksiin sen mukaan, kuka olet ja kuinka otamme
sinuun yhteyttä. Keräämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.

1.

Lähettääksemme markkinointimateriaalia, kuten uutiskirjeitä ja informaatiota yrityksemme
toiminnasta. Tietojenkäsittely on välttämätöntä, jotta sopimus rekisteröidyn osapuolen
kanssa voidaan panna täytäntöön.

2.

Saapuviin tiedusteluihin vastaaminen: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut
kyselyn yhteydessä kerätyt henkilötiedot. Käsittelytarkoitus perustuu lailliseen
kaupalliseen intressiin auttaa sinua tiedustelussasi.

3.

Uusien avoimien työpaikkojen rekrytointi: ansioluettelo, hakemukset, viitteet ja
todistukset. Tietojen käsittely tapahtuu antamasi suostumuksen perusteella.

4.

Saadaksemme tietoja verkkosivujemme käytöstä käytämme evästeitä. Evästeiden käsittely
perustuu kaupalliseen etuun mukauttaa verkkosivujamme käyttäjien eduksi. Varmistamme
tietosuojamme käyttämällä näitä tietoja vain tilastollisiin tarkoituksiin. Tässä tilastossa ei
ole mahdollista tunnistaa sinua yksilönä. Poistamme kerätyt henkilötiedot päivittäin.
Lisätietoja osoitteesta: https://www.saferoad.com/cookie-policy/
Henkilötietojen luovuttaminen

Emme luovuta tai paljasta henkilötietojasi muille, ellei tällaiseen luovuttamiseen ole lakisääteistä
velvoitetta. Esimerkkejä julkistamisen perusteista voisi tyypillisesti olla kanssasi tehty sopimus tai lain
oikeusperusta, joka velvoittaa meitä toimittamaan tiedot. Saferoad Finland käyttää tietojen käsittelijöitä
tietojen keräämiseen, tallentamiseen tai muulla tavalla käsittelemiseen meidän puolestamme.
Tällaisissa tapauksissa olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksia tietoturvan varmistamiseksi kaikilla
tietojenkäsittelyn segmenteillä. Tästä päivästä lähtien käytämme seuraavia tietojen käsittelijöitä:

•

Saferoad ASA. Saferoad Finland on osa Saferoad-konsernia. Henkilötietoja käytetään
tilausten käsittelemiseksi ja palveluiden toimittamiseksi asiakkaillemme. Henkilötietojen
käsittely tapahtuu Saferoad-ryhmän tietokonejärjestelmissä.

Kaikki suorittamamme tietojen käsittely tapahtuu EU / ETA-alueella.
3.

Varastointiaika

Tallennamme henkilötietojasi vain niin kauan, kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon tiedot on
kerätty.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suostumukseesi perustuva henkilötietojen keruu poistetaan, jos
peruutat suostumuksesi. Henkilötiedot, joita käsittelemme kanssasi tehdyn sopimuksen aikana,
poistetaan, kun sopimus on toteutettu ja kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteet on toteutettu.
4.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus saada pääsy meidän käsittelemiin henkilötietoihisi, korjauksiin ja poistamiseen.
Sinulla on oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Voit
lukea lisää oikeutesi laajuudesta tietosuojaviranomaisen verkkosivuilla: http://www.tietosuoja.fi .
5.

Valitukset

Jos mielestäsi henkilötietojesi käsittely ei noudata tässä kuvattua tapaa tai ei muulla tavoin ole yleisen
tietosuojamääräyksen (GDPR) mukainen, voit tehdä valituksen Suomen tietosuojaviranomaiselle
(Tietosuojavaltuutettu).
Tietoja siitä, kuinka ottaa yhteyttä Suomen tietosuojaviranomaiseen, löytyy viranomaisen
verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi.
6.

Muutokset

Jos palveluihimme tai henkilötietojen käsittelyä koskevaan asetukseen tulisi muutoksia, tämä voi
aiheuttaa muutoksia tässä ilmoituksessa annettuihin tietoihin. Jos meillä on yhteystietosi, ilmoitamme
sinulle näistä muutoksista. Kaikissa tapauksissa päivitetyt tiedot ovat aina helposti saatavissa
verkkosivuiltamme.

