
 

 

 

 

 

Abilita suojaa henkilötietosi 
Sovellamme henkilötietoja käsiteltäessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679. 

Keräämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta 

voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita. Kun tilaat uutiskirjeemme, tallennamme antamasi 

yhteystiedot. 

Antamiasi henkilötietoja käytetään kanssasi kommunikoimiseen. Voimme jakaa henkilötietosi 

yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että saat tarvitsemasi tiedot tai palvelut. 

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset turvatoimenpiteet suojataksemme 

tietoja, joita meillä on tappioista, väärinkäytöksistä ja luvattomasta käytöstä, selvityksistä, muutoksista sekä 

hävittämisestä. Emme siirrä tietoja kolmansiin maihin. 

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Sinulla on seuraavat oikeudet: 

1. Sinulla on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi, joita meillä on sinusta. 

2. Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

3. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos: 

a. Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä. 

b. Sinä vastustat tietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksissa. 

c. Tietojesi käsittely on lainvastaista. 

 
4. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen 

käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä 

rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen 

säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia 

sinun etuihisi nähden. 

5. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin 

liittyvään profilointiin. 

6. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee 

henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen 

perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti 

mahdollista. 

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että 

voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden 

ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin 

kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos emme 

mielestäsi ole noudattaneet sovellettavia tietosuojasääntöjä. Lisätietoja löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta. 


