Tietosuojaseloste 6.3.2020
Suomen Uusiomuovi Oy:n asiakkaiden, asiakkaiden edustajien sekä yhteistyökumppanien ja
yhteistyökumppanien edustajien rekisteri
Kuka käsittelee tietojasi?
Suomen Uusiomuovi Oy (y-tunnus: 0905402-1), PL 4, 00131 Helsinki osoite: Eteläranta 10, Helsinki
Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?
Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä:
Puh: +358 50 4345 827
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi,
Mitä henkilötietoja käsittelemme?
• Etu- ja sukunimi
• Työnantajayritys / -organisaatio
• Sähköpostiosoite
• Asema yrityksessä tai organisaatiossa
• Postiosoite
• Käyttäjätunnus ja salasana
• Puhelinnumero
• Opastilauksen yhteydessä peruste oppaan tarpeelle
Mikäli vierailet verkkosivustollamme, käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa siitä, mistä
vierailet verkkosivustollamme sekä millä sivustomme osilla vierailet. Tarkempaa tietoa evästeiden
käytöstä on alla kohdassa ”Evästeet”.
Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?
Käsittelemme henkilötietoja sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin.
Tällaisia toimintojamme ovat raportointitietojen käsittely, tilaisuuksiin ilmoittautuminen, palautteen
kerääminen, extranetsivujen tarjoaminen ja uutiskirjeiden tilaaminen. Käsittelemme henkilötietoja
myös tuotteiden ja palveluiden toimittamista, laskuttamista sekä asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitoa
varten ja verkkosivustoa koskeviin analysoinnin ja tilastoinnin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, sopimuksen valmisteluun tai sopimussuhteeseen tai
mahdolliseen sopimussuhteeseen perustuvaan oikeutettuun etuumme.
Mistä saamme henkilötietosi?
Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Voimme saada tietojasi myös edustamaltasi
yritykseltä.
Kenelle luovutamme henkilötietojasi?
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin
edellyttäessä.
Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät
henkilötietojasi meidän lukuumme:
IT-järjestelmätoimittajat
laskutuspalvelujen tarjoajat
verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat
Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?
Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten
kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen
tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen
tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet.
Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme tilapäisiä ja pysyviä evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tiedostoja,
jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle sivustoa selattaessa. Evästeet
mahdollistavat esimerkiksi kävijämäärien mittauksen. Halutessasi voit rajoittaa evästeiden käyttöä tai
estää evästeiden käytön kokonaan laitteesi selainasetuksista. Huomioithan, että evästeiden estäminen
saattaa vaikuttaa verkkosivujen toiminnallisuuteen. Evästeet säilyvät vuoden ajan.
Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -analytiikkapalvelua. Käytämme Google Analytics palvelua verkkosivujemme kävijämäärien mittaamiseen sekä jatkokehittämiseen. Google Analytics
käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googlen
palvelimille. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää ottamalla käyttöön Google Analytics Optout Browser Add-on -vaihtoehdon. Voit tutustua Googlen tietosuojakuvaukseen
täällä: http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/
Mitä oikeuksia sinulla on?
Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteishenkilöön: Peter Rasmussen,
peter.rasmussen@uusiomuovi.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja.
Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen
mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.
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Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme
henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin
perustuvan kohtuullisen maksun.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille
lisäselvitystä.
Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä,
jos:
• henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
• peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole
muuta laillista perustetta;
• vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä
perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi
käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
• olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai
• henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa
säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi,
laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:
• kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen
paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
• käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit
sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
• emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä
oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
• olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä
perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme
vastustamisesi perusteet.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
• suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
• käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
pyynnöstäsi.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden
oikeuksiin tai vapauksiin.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
Lisäksi sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointia varten ja peruuttaa
uutiskirjeemme tilaus.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on
loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on
tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)
Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?
Henkilötiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Ainoastaan
niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy
käsittelemiimme henkilötietoihin.
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