TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Sydbevakning Ab 0945321-7
PL 11, 10301 KARJAA
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
kristiina.heinstrom@sydbevakning.fi
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Sydbevakning Ab:n asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden
edustajien henkilötietoja.
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään sekä
markkinointitarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Nimitiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, evästeet, sijaintitieto, IP-osoite.
Asiakassuhteen aikana esiin tullut henkilötieto. Markkinointitoimenpiteiden aikana esiin
tullut henkilötieto.
6. Rekisterin tietolähteet
Sydbevakning Oy:n verkkosivustolle tallennettu henkilötieto (yhteydenottopyyntö) ja
evästeet sekä Google Analytics data (esim. sijaintieto, IP-osoite).
Asiakassuhteiden yhteydessä esiin tullut henkilötieto, jota tarvitaan asiakassuhteen
hoitamisessa. Kaupallisista rekistereistä hankitut henkilötiedot. Henkilötietoa mahdollisesti
parannetaan esim. yhteydenottojen ja/tai keskustelujen muodossa.

7. Tietojen luovutus
Satamme joissain tilanteissa luovuttaa henkilötietoja tietyille valikoiduille kolmansille
osapuolille. Tällaisia tahoja voi olla valikoidut liiketoiminnalliset yhteistyökumppanit,
alihankkijat sekä toimittajat.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Pääsääntoisesti Sydbevakning Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilotietoja Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa
siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
henkilotietolain 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.
Yrityksen käyttämät kansainväliset verkkopalvelujen tarjoajat huolehtivat omien
palveluiden tietoturvasta EU-U.S. Privacy Shield järjestelyillä.
9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun
tietokantaan.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain
velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa
pitempään.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Sydbevakning Oy:n lähettämässä
suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset
sähköpostiisi jatkossa.
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
•saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
•saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
•vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
•vaatia henkilötietojesi poistamista;
•peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin
henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

•vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
•saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille,
käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
•vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen
pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi
sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee toimitta oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena osoitteeseen:
Sydbevakning Ab
Teknikervägen 13
10600 Ekenäs
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

