TIETOSUOJAILMOITUS
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YLEISTÄ
AddSecure AB, Y-tunnus 556527-2001 (”AddSecure Group”) kunnioittaa ja suojaa
yksityisyyttäsi. Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun käsittelemme
henkilötietojasi. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa ("Tietosuojailmoitus”), miten
varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Jotta voimme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme sinulle käyttäjänä, meidän on
käsiteltävä henkilötietojasi. Tämä tietosuojailmoitus koskee jälleenmyyjiämme tai
kumppaneitamme, asiakkaitamme tai palvelujemme käyttäjiä, uutiskirjeemme
vastaanottajia ja verkkosivuillamme kävijöitä.
AddSecure AB on päävastuussa AddSecure-konsernin eri yhtiöistä, kuten:
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-

AddSecure AG, CH02030377837

-

AddSecure AS, NO976145178

-

AddSecure Ltd, GB03593453

-

AddSecure OY, FI28410722

-

AddSecure Smart Grids AB, SE5590442314

-

Contal Security AB, SE5564684123

REKISTERINPITÄJÄ
AddSecure Group on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käytöstä ja siitä, että
niitä käytetään sovellettavien lakien mukaisesti. Löydät yhteystietomme tämän
tietosuojailmoituksen lopusta.
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HENKILÖTIETOJESI KÄYTTÖ
AddSecure Group käyttää henkilötietojasi, jotta se pystyisi tarjoamaan sinulle tuotteitaan
ja palveluitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi käytämme henkilötietojasi seuraaviin
tarkoituksiin:
-

Sopimusten hallinnointiin ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä laillisten
etujemme turvaamiseen,

-

Markkinointiin, mukaan lukien räätälöity suoramainonta,

-

Tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen,

-

Hallinnointiin yritysoston, uudelleenjärjestelyn jne. yhteydessä

Emme koskaan tietoisesti kerää arkaluonteisia henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai
etnisen alkuperän, poliittisen kannan, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen,
ammattiyhdistysjäsenyyden tai terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä
tietoja.
Emme myöskään koskaan tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos olet
alle 16-vuotiaan lapsen vanhempi ja saat tietoosi siitä, että lapsesi on antanut meille
henkilötietoja, ota meihin yhteyttä, jotta voimme poistaa tiedot.
Seuraavissa taulukoissa on lisätietoja mm. siitä, miksi käytämme henkilötietojasi, mitä
henkilötietoja säilytämme ja kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään.
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Tarkoitus: Sopimusten hallinnointi ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen sekä laillisten etujemme
turvaaminen
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilaus- ja maksutiedot, kuten tilaushistoria ja muut maksutiedot.
Kirjautumistiedot, kuten sähköpostiosoite ja salasana.
Sähköiset lokitiedostot, kuten mobiilidataliikenne tai muu tietoliikenne, joka tulee
hälytysalustoihimme ja muihin järjestelmiimme.
Mitä teemme:

Oikeudellinen perusta:

Säilytysaika:

Käytämme tietojasi tuotteidemme ja
palveluidemme
tarjoamiseen,
hallintaan ja mukauttamiseen sekä
sisäänkirjautumisen
mahdollistamiseksi
verkkopalveluihimme
ja
asiakaspalvelun tarjoamiseksi sinulle
käyttäjänä. Riitatapauksissa, esim.
maksaminen, meillä on oikeus
käyttää tietojasi, jotta voimme
määrittää, puolustaa tai panna
täytäntöön oikeudellisia vaatimuksia.

Sopimussopimusvelvoitteiden
täyttäminen. Riitatapauksissa
meillä on oikeus käyttää
tietojasi intressien vertailun
perusteella.

Henkilötietojasi
tallennetaan niin kauan
kuin
meillä
on
asiakassuhde kanssasi ja
sen jälkeen 24 kuukautta.
Meillä on asiakassuhde
kanssasi
sopimuksen
voimassaolon ajan, kun
sinut
on
nimetty
yhteyshenkilöksi
tai
vastaavaksi ja niin kauan
kuin
olet
vuorovaikutuksessa
kanssamme, esimerkiksi
ottamalla yhteyttä meihin,
vierailemalla
verkkosivuillamme
tai
klikkaamalla linkkejä, jotka
olemme
lähettäneet
sähköpostitse
sinulle
viimeisen viiden vuoden
aikana.
Tiedot
säilytetään
pidempään,
jos
niitä
tarvitaan
oikeudellisten
vaatimusten täyttämiseksi,
kuten
kirjanpitolain
ja
ruotsalaisen hälytyslain,
sekä
oikeudellisen
vaatimuksen
määrittämiseksi,
puolustamiseksi
tai
täytäntöön panemiseksi,
esim.
maksuriitatapauksissa.

Oikeutesi: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jota teemme intressien vertailun
perusteella. Lue lisää oikeuksistasi kappaleesta 9 .
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Tarkoitus: Markkinointi, mukaan lukien räätälöity suoramainonta,
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Surffailutottumukset ja vierailuhistoria, kuten millä sivuilla olet käynyt meidän (ja muiden)
verkkosivuilla ja kuinka kauan vierailu kesti.
Mitä teemme:
Käytämme
henkilötietojasi
markkinointimme
ja
markkinasegmentointimme yhteydessä.
Markkinasegmentoinnilla
tarkoitamme,
että
luokittelemme
yleensä
asiakaskuntamme sen mukaan, mitä
tuotteita ostat, mitä palveluja käytät,
millaista kiinnostusta olet osoittanut
julkaisemaamme sisältöä kohtaan ja mikä
rooli sinulla on yrityksessä.
Jos et ole asiakas, mutta haluat hyödyntää
tarjouksia ja saada tietoja uutuuksista ja
kilpailuista, tarvitsemme suostumuksesi.
Jotta suostumus olisi voimassa, sinun on
suoritettava
aktiivinen
toimenpide
hyväksyäksesi
suostumuksen.
Esimerkkejä tällaisesta aktiivisista toimista
voivat olla, että vahvistat uutiskirjeen
tilauksen merkitsemällä valintaruudun
netissä,
että
täytät
tiedot
nettilomakkeeseen, että pyydät tietoja
sähköpostitse, että vastaat myöntävästi
suoraan kysymykseen, haluatko meidän
lähettävän sinulle tietoja, että jaat
käyntikortin tai vastaavan.

Oikeudellinen
perusta:
Intressien
vertailu,
koska uskomme, että
intressimme lähettää
yleistä ja segmentoitua
markkinointia sinulle
ylittävät sinun intressisi
henkilötietojesi
suojaamiseen.

Suostumus. Jos et ole
vielä
asiakkaamme,
pyydämme
suostumustasi.

Säilytysaika:
Jos olet asiakkaamme:
Henkilötietojasi tallennetaan
niin kauan kuin meillä on
asiakassuhde kanssasi ja
sen jälkeen 24 kuukautta.
Meillä on asiakassuhde
kanssasi
sopimuksen
voimassaolon ajan, kun sinut
on nimetty yhteyshenkilöksi
tai vastaavaksi ja niin kauan
kuin olet vuorovaikutuksessa
kanssamme,
esimerkiksi
ottamalla yhteyttä meihin,
vierailemalla
verkkosivuillamme
tai
klikkaamalla linkkejä, jotka
olemme
lähettäneet
sähköpostitse
sinulle
viimeisen viiden vuoden
aikana.
Kaikissa
meiltä
saaduissa
markkinointipostituksissa
sinulla on oikeus kieltäytyä
niistä, jos et enää halua
vastaanottaa niitä.

Jos
et
vielä
asiakkaamme:

ole

Kun
olet
antanut
suostumuksesi,
tietoja
säilytetään, kunnes päätät
peruuttaa suostumuksesi.
Oikeutesi: Sinulla on aina oikeus vaatia meitä lopettamaan henkilötietojesi käyttö
suoramarkkinointiin. Sinulla on myös aina oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, kun
tarvitsemme suostumustasi henkilötietojesi käyttämiseen. Jos peruutat suostumuksesi, et voi enää
vastaanottaa erityisesti sinua varten räätälöityjä tietoja ja tarjouksia. Katso lisätietoja oikeuksistasi
kappaleesta 9 .
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Tarkoitus:
Tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilaus- ja maksutiedot, kuten tilaushistoria ja muut maksutiedot.
Surffailutottumukset ja vierailuhistoria, kuten millä sivuilla olet käynyt meidän (ja muiden)
verkkosivuilla ja kuinka kauan vierailu kesti.
Ostotottumukset, kuten tiedot siitä, miten käytät palvelujamme
Sähköiset lokitiedostot, kuten mobiilidataliikenne tai muu tietoliikenne, joka tulee
hälytysalustoihimme ja muihin järjestelmiimme.
Mitä teemme:
Käytämme henkilötietojasi markkinointi- ja
asiakasanalyyseissämme, jotka koostuvat
pääosin
tilastoista,
suoritetuista
markkinasegmentoinneista
ja
asiakastyytyväisyysarvioinneista
saaduista
tiedoista.
Käytämme
analyysimme tuloksia perustana uusien
palvelujen, prosessien ja työmenetelmien
parantamiseen,
korvaamiseen
ja
kehittämiseen, jotta voimme vastata sinun
ja muiden asiakkaiden odotuksiin ja
toiveisiin. Saatamme esimerkiksi haluta
käyttää
henkilötietojasi
asiakaspalvelumme
parantamiseen,
uusien pakettiratkaisujen tarjoamiseen tai
verkkosivustomme mukauttamiseen sinun
ja muiden asiakkaiden toiveiden mukaan.

Oikeudellinen
perusta:
Intressien
vertailu,
koska uskomme, että
intressimme
analysoida
tuotteidemme
ja
palvelujemme käyttöä
niiden parantamiseksi,
korvaamiseksi
tai
uusien kehittämiseksi
ylittävät sinun intressisi
henkilötietojesi
suojaamiseen.

Säilytysaika:
Henkilötietojasi
tallennetaan niin kauan
kuin
meillä
on
asiakassuhde kanssasi
ja sen jälkeen 24
kuukautta. Meillä on
asiakassuhde kanssasi
sopimuksen
voimassaolon
ajan,
kun sinut on nimetty
yhteyshenkilöksi
tai
vastaavaksi ja niin
kauan
kuin
olet
vuorovaikutuksessa
kanssamme,
esimerkiksi ottamalla
yhteyttä
meihin,
vierailemalla
verkkosivuillamme tai
klikkaamalla linkkejä,
jotka
olemme
lähettäneet
sähköpostitse sinulle
viimeisen
viiden
vuoden aikana.

Oikeutesi: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä, kun tukeudumme intressien
vertailuun. Jos vastustat tällaista käyttöä, tulemme jatkossa käyttämään henkilötietoja vain, jos
sille on tärkeitä syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin sinun intressisi. Katso lisätietoja oikeuksistasi
kappaleesta 9.
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Tarkoitus: Hallinnointi yritysoston, uudelleenjärjestelyn jne. yhteydessä
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilaus- ja maksutiedot, kuten tilaushistoria ja muut maksutiedot.
Kirjautumistiedot, kuten sähköpostiosoite ja salasana.
Surffailutottumukset ja vierailuhistoria, kuten millä sivuilla olet käynyt meidän (ja muiden)
verkkosivuilla ja kuinka kauan vierailu kesti.
Ostotottumukset, kuten tiedot siitä, miten käytät palveluitamme ja millaiset ovat
ostotottumuksesi
Sähköiset lokitiedostot, kuten mobiilidataliikenne tai muu tietoliikenne, joka tulee
hälytysalustoihimme ja muihin järjestelmiimme.
Mitä teemme:

Oikeudellinen perusta:

Säilytysaika:

Jos AddSecure Groupissa tapahtuu
uudelleenjärjestely,
esim.
yhdistyminen tai se jaetaan eri
toimintoihin tai ulkoinen osapuoli
haluaa ostaa AddSecure Groupin tai
asiakastietokantamme,
AddSecure
Group luovuttaa sinun ja muiden
asiakkaiden
henkilötiedot
vastaanottavalle yritykselle. Tällaisissa
tapauksissa
yritys
jatkaa
henkilötietojesi
käyttöä
samoihin
tarkoituksiin
kuin
tässä
tietosuojailmoituksessa
olemme
ilmoittaneet, ellet saa muuta tietoa
siirron yhteydessä.

Intressien vertailu, koska
uskomme, että intressimme
hankintatai
uudelleenjärjestelyprosessin
mahdollistamiseksi ylittävät
sinun
intressisi
henkilötietojesi
suojaamiseksi. Se edellyttää
kuitenkin, että vastaanottava
yritys harjoittaa vastaavaa
toimintaa kuin AddSecure
Group.

Jos AddSecure Group
lakkaa olemasta, esim.
sulautumisen,
selvitystilan
tai
konkurssin takia, tai
jos
AddSecure
Groupin
asiakastietokanta
siirretään
vastaanottavalle
yritykselle, poistamme
henkilötietosi, kunnes
meidän
ei
enää
tarvitse säilyttää niitä
lakisääteisten
vaatimusten
täyttämiseksi.
Jos
vastaanottava
yritys
ostaa
AddSecure Groupin tai
se
jaetaan
uudelleenjärjestelyn
yhteydessä, jatkamme
henkilötietojesi
tallentamista ja käyttöä
tämän
tietosuojailmoituksen
ehtojen
mukaisesti,
ellet saa muita tietoja
luovutuksen
yhteydessä.

Oikeutesi: Katso tiedot oikeuksistasi kappaleesta 9.
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4

MISTÄ HENKILÖTIETOSI TULEVAT
Olet antanut meille henkilötiedot, joita käytämme. Annat tietoja, kuten nimen,
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, kun rekisteröit käyttäjätilin, tilaat tuotteita ja
palveluita ja käytät palvelujamme. Emme kerää mitään tietoja muista lähteistä.
Jotta voit tehdä sopimuksen AddSecure Groupin kanssa ja voidaksemme tarjota sinulle
tuotteitamme ja palvelujamme, tiettyjen henkilötietojen luovuttaminen meille on
välttämätöntä. Jos et anna tietoja, joita tarvitsemme liiketoimintamme harjoittamiseen,
emme valitettavasti voi tehdä sopimuksia kanssasi tai tarjota sinulle tuotteita tai
palveluita.
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AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO
Emme käytä automaattisia prosesseja tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat sinuun
merkittävässä määrin.
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KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joihin
keräämme tietoja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Edellä olevista kappaleen 3
taulukoista näet, kuinka kauan henkilötietoja tallennetaan eri tarkoituksiin.
Saatamme myös joutua tallentamaan henkilötietojasi muista syistä, esim.
noudattaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia tai valvoaksemme oikeudellisia etujamme tai
muita tärkeitä yleisiä etuja.
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KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?
AddSecure Group voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten konsernin
muille yhtiöille sekä IT-toimittajille, markkinointiyrityksille ja yrityksille, joiden kanssa
teemme yhteistyötä palvelujemme tarjoamiseksi ja liiketoimintamme harjoittamiseksi.
Joissakin tapauksissa saatamme myös joutua luovuttamaan tietoja viranomaisten tai
muiden osapuolten pyynnöstä tuomioistuin- tai yritysostoprosesseja tai vastaavia varten.
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MISSÄ KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

8.1

Addsecure Group pyrkii käyttämään tietojasi vain EU/ETA-alueella. Erityistapauksissa
saatamme siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolella olevaan maahan. Jos
henkilötietoja siirretään tällaiseen maahan, varmistamme, että henkilötietojasi suojellaan ja
että siirto tehdään lakien mukaisesti.

8.2

Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, joka ei takaa henkilötietojen
riittävää suojaustasoa, käytämme EU:n komission normaaleja sopimuslausekkeita, jotka
koskevat henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Löydät ne
täältä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
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8.3

Siirrettäessä tietoja Yhdysvalloissa olevalle vastaanottajalle, joka kuuluu Privacy Shield järjestelyn piiriin, käytämme tätä perustana henkilötietojesi siirrolle. Löydät ne täältä:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:207:FULL.
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SINUN OIKEUTESI

9.1

VASTUUMME OIKEUKSISTASI

9.1.1

AddSecure Group vastaa rekisterinpitäjänä siitä, että henkilötietojasi käytetään
lainsäädännön ja oikeuksiesi mukaisesti. Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä, jos
haluat käyttää oikeuksiasi. Löydät yhteystietomme tämän tietosuojailmoituksen lopusta.

9.1.2

AddSecure Group on velvollinen vastaamaan pyyntöösi käyttää oikeuksiasi kuukauden
kuluessa yhteydenotostasi. Jos pyyntösi on monimutkainen tai jos niitä on tullut suuri
määrä, meillä on oikeus pidentää aikaa kahdella kuukaudella. Jos uskomme, ettemme voi
tehdä sitä, mitä haluat meidän tekevän, meidän on ilmoitettava sinulle viimeistään
kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta, miksi emme voi tehdä sitä, mitä haluat
meidän tekevän, ja ilmoittaa sinulle, että sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle.

9.1.3

Kaikki tiedot, viestintä ja kaikki tekemämme toimenpiteet ovat sinulle maksuttomia. Jos
kuitenkin pyyntösi oikeuksiesi osalta on selvästi perusteeton tai kohtuuton, meillä on
oikeus periä hallinnollinen maksu tietojen antamisesta sinulle tai toteuttaa pyydetty
toimenpide tai kieltäytyä täyttämästä pyyntöänne.

9.2

TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUS, OIKAISEMINEN, POISTAMINEN JA RAJOITTAMINEN

9.2.1

Sinulla on oikeus pyytää AddSecure Groupilta
a)

Pääsy henkilötietoihisi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää rekisteriotetta
henkilötietojesi käytöstä. Sinulla on myös oikeus saada maksutta kopio
käyttämistämme henkilötiedoista. Mahdollisista lisäkopioista meillä on oikeus
veloittaa hallintomaksu.

b)

Henkilötietojesi korjaus. Tulemme pyynnöstäsi tai omasta aloitteesta korjaamaan,
anonymisoimaan, poistamaan ja täydentämään tietoja, joiden havaitsemme olevan
virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia. Sinulla on myös oikeus täydentää
lisätiedoilla, jos niistä puuttuu jotain oleellista.

c)

Henkilötietojesi poistaminen. Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme
henkilötietosi, jos meillä ei ole enää hyväksyttävää syytä käyttää niitä. Siksi
poistamisen on tehtävä, jos:
(i)

henkilötietoja ei enää tarvita tarkoitukseen, johon olemme ne keränneet,

(ii)

käytämme tietojasi suostumuksellasi ja peruutat sen,

(iii)

vastustat tietojesi käyttöä, joka tapahtuu intressien vertailun jälkeen eikä
meillä ole tärkeitä intressejä, jotka ylittävät sinun intressisi ja oikeutesi,
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(iv)

olemme käyttäneet henkilötietojasi lainvastaisesti tai

(v)

meillä on lakisääteinen velvollisuus poistaa henkilötiedot.

Kuitenkin voi olla lainsäädännöllisiä vaatimuksia tai muita pakottavia syitä, joiden
vuoksi emme voi välittömästi poistaa henkilötietojasi. Lopetamme silloin
henkilötietojesi käytön muihin tarkoituksiin kuin lainsäädännön noudattamiseen
tai jos se ei ole tarpeen minkään muun pakottavan syyn vuoksi.
d)

Käytön rajoittaminen. Tämä tarkoittaa, että rajoitamme tilapäisesti tietojesi käyttöä.
Sinulla on oikeus pyytää rajoitusta, kun:
(i)

tietosi ovat mielestäsi virheellisiä ja olet pyytänyt oikaisua kohdan 9.2.1b)
mukaisesti samalla, kun tutkimme tietojen paikkansapitävyyttä,

(ii)

käyttö on laitonta etkä halua poistaa tietoja,

(iii)

me rekisterinpitäjänä emme enää tarvitse henkilötietojasi tarkoituksiimme,
mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaatimuksen määrittämiseksi,
täytäntöönpanemiseksi tai puolustamiseksi tai

(iv)

olet vastustanut käyttöä kohdan 9.3.1 mukaisesti odotettaessa tarkastusta,
ovatko meidän intressimme tärkeämpiä kuin sinun.

9.2.2

AddSecure Group ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen kaikille edellä
olevan kappaleen 7 mukaisesti henkilötietoja saaneille, jos olemme korjanneet, poistaneet
tai rajoittaneet henkilötietojesi käyttöä sen jälkeen, kun olet pyytänyt meitä tekemään
niin. Ilmoitamme pyynnöstäsi sinulle, kenelle olemme luovuttaneet henkilötietoja.

9.3

OIKEUTESI VASTUSTAA KÄYTTÖÄ

9.3.1

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jota teemme intressien vertailun
perusteella tai yleisen edun vuoksi (ks. kappale 3 edellä). Jos vastustat tällaista käyttöä,
tulemme jatkossa käyttämään henkilötietoja vain, jos meillä on käytön jatkamiselle
tärkeitä syitä, jotka ovat tärkeämpiä kuin sinun intressisi.

9.3.2

Jos et halua, että AddSecure Group käyttää henkilötietojasi suoramarkkinointiin, sinulla
on aina oikeus kieltää tällainen käyttö ottamalla meihin yhteyttä. Kun olemme
vastaanottaneet ilmoituksen tietojesi käytön vastustamisesta, lopetamme henkilötietojen
käytön tässä markkinointitarkoituksessa.

9.4

OIKEUTESI PERUUTTAA SUOSTUMUS
Jos käytämme suostumustasi oikeudellisena perustana (ks. kappale 3 yllä), voit peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Löydät yhteystietomme tämän
tietosuojailmoituksen lopusta. Jos peruutat suostumuksesi, on mahdollista, että et voi
käyttää palvelujamme tarkoitetulla tavalla.
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9.5

OIKEUTESI TIETOJEN SIIRRETTÄVYYTEEN
Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tämä tarkoittaa oikeutta saada joitakin
henkilötietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja
siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen
vain silloin, kun henkilötietojesi käyttö on automatisoitu ja käytämme niitä
suostumuksellasi tai sinun ja meidän välisen sopimuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä,
että sinulla on esimerkiksi oikeus hankkia ja siirtää kaikki henkilötiedot, jotka olet
syöttänyt luodaksesi käyttäjätilin meillä.

9.6

OIKEUTESI VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE
Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käytöstä tietosuojavaltuutetulle.
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SUOJAAMME HENKILÖTIETOJASI
Sinun on aina tunnettava olosi turvalliseksi, kun luovutat meille henkilötietojasi. Siksi
AddSecure Group on ryhtynyt tarvittaviin turvatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi
luvattomalta käytöltä, muuttamiselta ja poistamiselta. Jos tapahtuu turvallisuuteen liittyviä
vaaratilanteita, jotka merkittävällä tavalla saattavat vaikuttaa sinuun tai henkilötietoihisi,
esim. kun on olemassa petoksen tai identiteettivarkauden riski, ilmoitamme asiasta sinulle
ja kerromme, mitä voit tehdä riskin pienentämiseksi.
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MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN
AddSecure Groupilla on oikeus muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. Jos
teemme laajamittaisia muutoksia, saat selkeät tiedot muutoksista ja niiden merkityksestä
sinulle, ennen kuin ne tulevat voimaan.
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YHTEYSTIEDOT
Älä epäröi ottaa yhteyttä AddSecure Groupiin , jos sinulla on kysyttävää tästä
tietosuojailmoituksesta, henkilötietojesi käytöstä tai jos haluat käyttää oikeuksiasi.
AddSecure AB, Y-tunnus 556527-2001
Postiosoite: Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten, Sverige
Puhelin: +46 8 685 15 00
Verkkosivusto: www.addsecure.fi
Sähköposti: dataprotection@addsecure.com
_____________________________________
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