PIRKANMAAN RAIKASLINJA OY:N TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13
artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Pirkanmaan Raikaslinja Oy:n asiakkaille,
potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille
03.05.2018 alkaen
1. Rekisterinpitäjä
Pirkanmaan Raikaslinja Oy (jatkossa Raikaslinja)
Päivärinne 9 A 1
33300 Tampere
Puh. 010 239 5060
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Kristian Eerola
etunimi.sukunimi@raikaslinja.fi
Puh. 010 239 5060
Muu, kuten yllä
3. Rekisterin nimi
Raikaslinjan asiakas- ja markkinointirekisteri
4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan
suostumus, asiakkaan Raikaslinjalle antama toimeksianto tai Raikaslinjan ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä
lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
Raikaslinjan asiakas- ja markkinointirekisterin käyttötarkoituksia ovat:
Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Raikaslinjan
palveluiden toteutumiseksi. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakasja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden
hallinta ja laadun varmistaminen. Raikaslinjan toiminnan, palvelujen ja maksamisen toteuttaminen sekä analysointi,
raportointi, kehittäminen ja personointi. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen. Asiakkuuksien
analysointi, ryhmittely ja kehittäminen. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja
palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.
Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.
Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja
kampanjahistorian hallinta. Raikaslinjan vastuullisuuden toteuttaminen. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden
ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Raikaslinjan oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja
viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
Emme tee automatisoituja päätöksiä rekisterin perusteella emmekä prosessoi dataa automatisoidusti.
Emme käsittele lasten tietoja.
Yrityksemme ydinliiketoimintaa ei ole henkilötietojen käsittely, ja siksi meillä on rekisterivastaava.
5. Rekisterin tietosisältö
Raikaslinjan asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot:
Nimitiedot
Yhteystiedot
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiointikieli
Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:
Ip-osoite
Asiakkuuteen liittyvät tiedot
Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (ks. kohta 10)
Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot (Yritys, rooli, titteli, kohdetiedot jne.)
Asiakaspalaute
Raikaslinja säilyttää vain Raikaslinjan toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden
käsittelylle on lailliset edellytykset. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus,
jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne
rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Asiakas- ja markkinointirekisteristämme sekä Raikaslinja -sivustoltamme saamamme tiedot; poistamme
tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, mahdollisessa
verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä
asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle
informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.
Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai
muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.
7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen
tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
Raikaslinja käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä.
Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös
verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja
palvelun kehittämiseksi.
Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen
verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin
liittyviä muita tuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä
markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat
tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Raikaslinja ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos
evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.
Tällä sivustolla on käytössä Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla
Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Käyttäjä
voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa
www.google.com/settings/ads.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Raikaslinjan lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen
osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa,
kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat
palvelinkeskukset. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio
on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
Microsoft, Apple, Google. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain
väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa
eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Raikaslinjan kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja
käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan
muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden
sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai
vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain Raikaslinjan erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Raikaslinjan palveluksessa,
sekä Raikaslinjan toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat
järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
10. Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Kristian Eerola, toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@raikaslinja.fi
Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai
puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet
henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai
muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
Hankimme mahdollisesti verkkomainontaa mm. Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa
henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Katso
tarkemmin kohta evästeet.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus
pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai
ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on
oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html. Sinulla on myös
oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

