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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste
Rekisterin tietoja käytetään JAPOn, samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tai yhteistyökumppaneiden
tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseen, sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen tai JAPOn oikeutettuun etuun.
Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suostumukset.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekistereiden tiedot saadaan rekisteröidyiltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja
sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä,
luottotietorekistereistä, julkisista tai yksityisistä yhteystietorekistereistä, maanmittauslaitoksen
rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja
tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten kuten esimerkiksi myynnin ja
markkinoinnin alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Huolehdimme tällaisia alihankkijoita käytettäessä
siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti ja
vain meidän hyväksemme.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tuomioistuimen, lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.
Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
Tietojen käsittelyaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy.
Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin suojausperiaatteet
Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan yleisten standardien
ja yrityksen tietoturvan ja -suojan periaatteiden mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu
käyttöoikeuksin. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta yleisesti. Tietoja ei myydä tai
vuokrata markkinointitarkoituksiin. Toimitilat ovat hyvin suojatut ja lukitut.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus
pyytää henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista ja tietyissä tilanteissa oikeus siirtää antamansa tiedot
toiselle palveluntarjoajalle.
Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Oikeuksien käyttäminen tapahtuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Pyynnön on oltava kirjallinen ja
allekirjoitettu.
Automaattinen päätöksenteko
Rekisteröityyn ei pääsääntöisesti kohdisteta merkittäviä päätöksiä, jotka perustuisivat ainoastaan
automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn. Automaattisesta päätöksenteosta informoidaan rekisteröityä
erikseen.
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, mikä todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin
luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjä tiedottaa tietoturvaloukkauksesta
rekisteröidylle.
Valitusoikeus viranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä.

