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OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimus palvelun/tuotteen
ostamiseksi, yhteydenpito asiakkaisiin, laskuttaminen ja asiakassuhteiden ylläpito ja ostetun
palvelun/tuotteen toimittaminen.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterin tietoja käsitellään tilauksen yhteydessä tilauksen vastaanottoon, tilauksen laskuttamiseen,
materiaalin toimitukseen ja yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä,
jotta Finnvox Studio Oy pystyy täyttämään ostosopimuksen velvoitteet. Puutteellisten tietojen perusteella
tilausta ei vastaanoteta. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja/tai kirjanpitolain ja verolainsäädännön
vaatimusten mukaisesti. Käsiteltävät ja kerättävät henkilötiedot ovat: Henkilön nimi, yritys, laskutusosoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www.finnvox.fi sivustosta löytyvillä lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti

sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Henkilöllä on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun se perustuu
oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän pakottava oikeutettu etu voi olla painavampi kuin henkilön etu, oikeus
ja vapaus tai tietojen käsittely voi perustua oikeusvaateen
laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

