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1. Rekisterin pitäjä
Viking Solutions Oy
Y-tunnus 2793288-7
PL 100
16301 Orimattila

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Pauliina Koistinen
pauliina.koistinen@vikingsolutions.net

3. Rekisterin nimi
Tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu ja/tai asiakassuhde tai
sopimuksen täytäntöönpaneminen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
• asiakassuhteemme hoitaminen
• markkinointi
• toimeksiannon tilaaminen
• mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

5. Tietojen käsitteleminen
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
• rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, syntymäaika, asiakasnumero
• rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
• yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot* kuten y-tunnus ja
yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista
sopimuksista sekä tilauksista, kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot
tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai
asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa
tuotetta ja/tai palvelua.

6. Tietojen kerääminen
Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa,
tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti
saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä
muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Voimme luovuttaa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille silloin, kun
yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilö- ja yritystietoja puolestamme ja ohjeidemme
mukaisesti. Luovutamme tietoja myös toimivaltaisen viranomaisen tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus
käsitellä asiakastietoja. Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen
ajan. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen
jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset
perusteet. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä
korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa
on rekisteröidylle maksutonta. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa
sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus
myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen
käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä
sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme
kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin
perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa
käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotto
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Tietosuojaseloste on päivätty dokumentti. Mikäli muutamme tätä selostetta, muutospäiväys
ilmoitetaan tietosuojaselosteen nimen yhteydessä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä,
voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
sivuillemme asiasta ilmoituksen. Viimeisin versio tietosuojaselosteesta löytyy
verkkosivuiltamme osoitteesta vikingsolutions.net.

