AVIXON Services Finland Oy
REKISTERISELOSTE, seloste henkilötietojen käsittelystä

1.

REKISTERINPITÄJÄ. AVIXON Services Finland Oy, Juolukkakuja 9b,
01690 VANTAA (myöhemmin Rekisterinpitäjä tai Yhtiö).

2.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ. Toimitusjohtaja, avixon [at]
avixon.fi.

3.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS. Henkilötietojen käsittely perustuu
rekisterinpitäjän www-sivustolla tai verkko -tai mobiilipalvelussa
(verkkopalvelu) rekisteröidyn tekemään hakemukseen, muuhun palvelupyyntöön tai näiden yhteydessä antamaan suostumukseen. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjälle laissa säädettyihin vaatimuksiin. Rekisterinpitäjällä voi olla mm. lakisääteinen
vaatimus kerätä ja säilyttää rekisteröidyn tunnistamis-, todentamisja tuntemistiedot sekä riskienhallinnallinen vaatimus kerätä ja säilyttää hakemusten käsittelyn ja asiakaspalvelun edellyttämät muut tarpeelliset tiedot. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröityjen yksilöiminen ja yhteystietojen hallinta. Henkilörekisterin
mukaisia henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä ja käyttää asiakaspalvelun kehittämiseen ja laadunvalvontaan sekä henkilöstön kouluttamiseen verkkopalvelun eri osien ja sivustojen kävijäseurantaan
ja markkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin.

4.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: ytunnus, toiminimi, nimitiedot, kieli, osoitetietoja, puhelinnumeroita,
sähköpostiosoitteita, työpaikkatietoja, sidosryhmätietoja, suoramarkkinoinnin suostumus, sähköpostin suojaamiseen liittyviä määritteitä, asiakasohjemaan liittyviä tietoja. Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa
olevat tiedot yhteydenpitoon ja palvelumme markkinointiin, sekä
käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kun vierailijat jättävät kommentin sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IPosoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot.
Evästeet: Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon
ylläpitämiseksi. Eväste on asiakkaan selaimelle lähetettävä pieni
tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron.
Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi. Käyttämällä sivustoa annat suostumuksesi edellä mainittujen evästeiden käyttöön. Jos et halua enää hyväksyä evästeiden käyttöä, poista evästeet käytöstä muuttamalla
selaimesi asetuksia. Lisätietoa evästeistä About Cookies -verkkosivustolta: https://www.aboutcookies.org/.
Google Analytics & LeadFeeder: Sivustomme käyttää Google Analyticsia, jonka avulla kootaan tilastollista analytiikkaa verkkosivuvierailuista. Käytämme Google Analyticsin rinnalla LeadFeeder-palvelua
jalostaaksemme Google Analyticsin keräämää dataa. Google Analytics (Kävijätilastojen seuranta): https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

5.

TIETOSUOJAPERIAATEEMME. Tietosuojaperiaatteidemme mukaan
henkilötietoja on: 1) käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja
rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, 2) käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti, 3) kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista
ja laillista tarkoitusta varten, 4) kerättävä vain tarpeellinen määrä
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden, 5) päivitettävä aina
tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava
tai oikaistava viipymättä säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on
tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten, 6) Henkilötietoja tallennetaan vain välttämätön ajanjakso ja rekisterien tietosisältö kohdistuu vain ko. tarkoituksessa tarvittaviin yksilöitäviin tietokenttiin.
Riskiperustaisen vaikutusarvioinnin yhteenveto: Yhtiö ei tallenna tai
kerää tietoja rekisteröidyn työsuorituksen, taloudellisen tilanteen,
terveyden, henkilökohtaisten mieltymysten tai kiinnostuksen kohteiden, luotettavuuden tai käyttäytymisen perusteella, muilta osin

kuin Yhtiön ratkaisujen osalta Asiakkaalta kysytään. Rekisteröidyistä
ei kerätä arkaluonteisia tai luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi tiedot henkilöiden poliittisista mielipiteistä, potilastiedoista sekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietoja). Kaikkia tietoja käsitellään yksinomaan Yhtiön hallinnon ja palvelun järjestämiseksi. Rekisteröityjen määrä ja tietosisällöt rajautuvat vain
Asiakkaiden ja sidosryhmien tietoihin vain tarvittavilta osiltaan. Tietoja ei käsitellä laajamittaisesti ja luovutukset rekisteristä tapahtuvat tunnistetusti ja sopimusperustaisesti tai perustuen voimassa olevaan lainsäädäntöön. Rekistereihin liittyvät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa tai suojatussa tietojärjestelmässä ja teknisin ja organisatorisin toimenpitein varmistutaan tiedon luottamuksellisuudesta,
eheydestä, käytettävyydestä ja vikasietoisuudesta (ml. kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy fyysisen tai teknisen vian
sattuessa). Rekisterin käsittelyyn ja tallentamiseen liittyvät menetelmät on dokumentoitu ja niitä valvotaan asianmukaisin toimin henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä
sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä Rekisterit
muodostavat yhdessä ja erikseen alhaisen riskitason. Rekisterinkäsittelijän kanssa on Yhtiö määrittänyt käsittelyyn ja suojaamiseen
liittyvät periaatteet. Rekisterinkäsittelijä vastaa kaikessa toiminnassaan tietosuojaperiaatteiden käytännön toteutumisesta ja tietosisältöjen suojaamisesta. Lisäksi Yhtiö huomioi alihankintasopimuksissaan tietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset.
6.

TIETOJEN TALLENNUSAIKA. Tietoja tallennetaan asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja palveluiden markkinoimiseksi vain asiakassuhteen
keston ajan tai markkinoinnin toteuttamiseksi enintään kahden (2)
vuoden ajan, minkä jälkeen henkilötietoja voidaan säilyttää ja käyttää vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista yhtiön, Asiakkaan tai
palveluntarjoajan oikeuksien tai velvollisuuksien (mm. laskutuksen,
perinnän, oikeustoimien) hoitamiseksi ja turvaamiseksi.

7.

TIETOJEN LUOVUTUKSET. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai
luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.

TIETOMURRON TAPAHTUESSA. Ilmoitamme heti Asiakkaille, joita
tietomurto koskee. Ryhdymme viipymättä suojaustoimiin tullessamme tietoiseksi palveluumme kohdistuneesta hyökkäyksestä tai
murrosta. Toimenpiteet voivat johtaa myös palvelun tilapäiseen sulkemiseen tai rajoittamiseen, kun katsomme sen välttämättömäksi
Asiakkaidemme tietojen turvaamiseksi.

9.

HENKILÖTIETOON LIITTYVÄ AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
JA PROFILOINTI: Tietoja voidaan käyttää profilointiin palveluiden kehittämisen ja kohdistamisen vuoksi. Voimme analysoida Asiakkaan
toimintaa, valintoja, kiinnostuksen kohteita tarjotaksemme palveluiden ja ratkaisujen yhdistelmää.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET. Tarkastus- ja oikaisuoikeus sekä oikeus
tulla unohdetuksi. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos tiedoissa on virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, hän voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
///

