Tietosuojaperiaatteemme
Lupaamme käsitellä tietojasi vastuullisesti ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen.
Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Haluamme suojella
oikeuksiasi ja sitoudumme seuraaviin periaatteisiin palvelun henkilötietojen
käytössä:
Asiakkaan etu Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste on IDentifio
palvelun käyttö.
Tarpeellisuus Käsittelemme henkilötietoja vain niitä tarkoituksia varten, jotka
on selkeästi määritelty tietosuojaselosteessamme.
Vastuullisuus Käsittelemme vain palvelun käytön kannalta tarvittavia
henkilötietoja. Asiakkaalla on oikeus tarkastella, korjata ja päivittää
henkilötietojaan sekä pyytää henkilötietojensa poistamista. Sitoudumme
ilmoittamaan mahdollisista tietoturvaloukkauksista välittömästi niiden tultua
tietoomme.

Tietosuojaselosteet palveluun liittyen:

Identifio palvelun käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
Identifio kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen
(General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön
mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä
prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista
tietojenkäsittelytapaa.
1. REKISTERINPITÄJÄ
IDentifio palvelun omistaa ja siten rekisterinpitäjänä toimii ID Mahlakaarto oy,
y-tunnus: 2418138-7, postiosoite: Kauppakatu 14 B 11 33210 TAMPERE

2. YHTEYS REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
ID Mahlakaarto oy, Kauppakatu 14 B 11 33210 TAMPERE

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: salme@mahlakaarto.fi
3. REKISTERIN NIMI
IDentifio palvelun käyttäjärekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on IDentifio palvelun asiakkaiden ja ID
Mahlakaarto oy:n välinen sopimussuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama
toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja tallennetaan sekä
käsitellään palvelun toteuttamiseksi.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
käyttäjähallinta sähköpostiosoitteen avulla
käyttäjän palveleminen palvelussa sähköpostiosoitteen avulla
asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta sähköpostiosoitteen avulla
Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja
kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai
ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Palvelun asiakkaan vastuuhenkilön nimi, sähköposti ja yhteystiedot
Palvelun käyttäjän sähköpostiosoite
Palvelun käyttäjälle välitetty salasana
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde
sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan ja kaksitoista (12kk) kuukautta
asiakkuuden lopettamisesta. Sen jälkeen asiakkuuteen liittyneet käyttäjätiedot
sekä asiakkaan vastuuhenkilön tiedot poistetaan automaattisesti.

Asiakasyhteistyön tuottamaa laadullista sisältötietoa voidaan käyttää tämän
jälkeenkin tieteellistä tai tilastotarkoitusta varten anonymisoidusti, ilman
kytköstä henkilötietoihin.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Sopimuksen syntyessä asiakas kommunikoi vastuuhenkilönsä yhteystiedot
palvelun ylläpitäjälle.
Käyttäjän sähköpostiosoite saadaan tämän asiakassuhdetta hallinnoivan tahon
kautta.
Ensimmäistä käyttökertaa varten generoidaan salasana.
Käyttäjä pääsee muuttamaan ja hallinnoimaan itse omaa salasanaansa.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei luovuteta ID Mahlakaarto oy:n ja ID Mahlakaarto oy:n lukuun
toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien
tahojen ulkopuolelle. Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa
asiakkaan suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja
käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen
informoidulla tavalla.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim.
väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen
lainsäädännön sallimilla tavoilla.
ID Mahlakaarto oy:llä on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle
yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÄJÄTIEDOT
IDentifio palvelun käyttäjä tiedostaa, että palvelun käyttöön sisältyy kolmansien
osapuolten sovelluksia palvelun alustan ja ominaisuuksien käyttämiseksi. Nämä
vastaavat omalta osaltaan tietosuojasta. Alla on listattu palvelussa käytössä
ovat sovellukset ja niiden käyttöehdot.
Wordpress ja sen lisäosat: https://wp-palvelu.fi/toimitusehdot/
Whereby: https://whereby.com/information/tos/

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalista aineistoa ei ole.
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
turvakeinoilla suojattuja.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskeva virheellinen tieto pyytämällä
virheellisen tiedon korjaamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
kohdan 2. mukaisesti. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on
voitu varmentaa.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa käyttäjätunnus pyytämällä käyttäjätunnuksen
poistamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin rekisteröidyn antamat
henkilö- ja sisältötiedot poistetaan käyttäjärekisteristä välittömästi ja pysyvästi,
paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne. Mikäli rekisteröity

käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti kohdan
2. mukaisesti.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää luovuttamaan hänen tietonsa
yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Oikeus koskee vain tietoja, jotka
rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen luovutuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Tietojen luovutus toteutetaan, kun henkilön
oikeellisuus on voitu varmentaa.
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa ID Mahlakaarto oy:n
vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla
rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään
toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle
viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
ID Mahlakaarto oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme rekisteröityä tutustumaan tähän
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

