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Tietosuojaseloste
Vastuullisena toimijana huolehdimme siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti ja
yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä sivulla kerromme tarkemmin siitä, millä tavoin käsittelemme
asiakasrekisteriimme kerättyjä henkilötietoja.
Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen
tietosuojaselosteen uuden version internetsivuillemme.

aika

ajoin

päivittämällä

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Quality Devices Finland Oy
Y-tunnus: 0897272-8
Lähdekuja 9
08150 Lohja
Yhteyshenkilö asiakasrekisteriä koskevissa asioissa:
Quality Devices Finland Oy / Matti Pönkkä
Lähdekuja 9
08150 Lohja
matti.ponkka@quality-devices.fi

2. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?
Sen lisäksi, että käsittelemme henkilötietojasi asiakassopimuksen täytäntöön panemiseksi,
saatamme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun etumme toteuttamiseksi. Käsittelemme
henkilötietojasi ainoastaan ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:
-

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
projektien hallinta
markkinointi ja asiakashankinta
liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

Emme koskaan käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä tiedot ovat peräisin?
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Käsittelemme asiakasrekisterimme yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
-

Perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot rekisteröidyn
työnantajasta sekä asemasta tai tehtävistä organisaatiossa
Asiakkuutta koskevat tiedot, kuten sopimukset, tarjoukset, projektitiedot sekä tiedot
ostetuista tuotteista tai palveluista
Laskutus- ja maksutiedot
Yhteydenpitoa koskevat tiedot, mukaan lukien asiakaspalvelutoimenpiteitä sekä
mahdollisia markkinointitoimenpiteitä ja vierailuita koskevat tiedot.

Edellä mainitut henkilötiedot saamme ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään tai tämän
edustamalta organisaatiolta esimerkiksi asiakassopimuksen solmimisen tai laskutuksen
yhteydessä.
Lisäksi
saatamme
kerätä
henkilötietoja
luottotietoyhtiöiltä,
yhteystietopalvelujen tarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten julkisilta
verkkosivuilta.

4. Kenelle siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi?
Mikäli ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle,
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti luovuteta Quality Devices Finland Oy:n ulkopuolelle.
Saatamme aika ajoin kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, jotka
ovat suorassa yhteydessä liittyen asiakassuhteen tai -projektin hoitamiseen.
Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?
Käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai se
on välttämätöntä hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi tulevaisuudessa.

6. Sinun oikeutesi
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat asiakasrekisteriimme tallennetut
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Voit myös peruuttaa
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suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn niiltä osin, kuin käsittelemme henkilötietojasi
suostumukseesi perustuen.
Sinulla on lisäksi oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä
valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Voit toimittaa kaikki edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt ja vaatimukset
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen alussa mainitulle asiakasrekisterin
yhteyshenkilölle.
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