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Johdanto ja soveltamisala

Suomen Kultareservi OY ("Suomen Kultareservi", "me",
"meidän") suhtautuu henkilötietojen suojaamiseen
("Henkilötiedot") erittäin vakavasti. Tämä tietosuojakäytäntö
("käytäntö") koskee rekisteröityjä, joiden henkilötietoja saatamme
saada asiakkailtamme verkkosivustollamme suomenkultareservi.fi (yhdessä
"Palvelut") tai asiakastapaamisissa.

Ohjaus

Suomen Kultareservi toimii yrityksenä, joka tunnetaan myös
tietojenkäsittelijänä henkilötietoja varten. Joita käsittelemme asiakkaillemme,
kun tarjoamme palveluitamme. Meidän tarkoituksemme on vain lain- vaatimissa ja
sallimissa tarkoituksissa säilyttää ja käyttää asiakasrekisteriä. Meillä ei ole
suoraa suhdetta henkilöihin, tai yrityksiin, joiden tietoja saamme ja
säilytämme. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen Kultareservin täytyy
lainsäädännön mukaisesti saada tarvittavat asiakastiedot asiakkailta sekä
säilyttää näitä Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Käsittelyn perusteet

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien perusteella:
Suostumuksesi perusteella;
sopimuksen yhteydessä;
toimitat sen suoraan meille osana palvelujemme käyttöä;
oikeutetut tai kolmannen osapuolen edut, kuten kiinnostuksemme markkinoida
palveluitamme;
tarve noudattaa lakia; tai
mikä tahansa muu peruste lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

Henkilötietojen luokat

Voimme käsitellä seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:
Yrityksen nimi tai etu- ja sukunimi henkilön tapauksessa;
puhelinnumero;
henkilötiedot;
yrityksen nimi tai etu- ja sukunimi henkilön tapauksessa; ja
yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet ja postiosoitteet.

Käsittelyn tarkoitukset

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
Palvelujen käytön mahdollistaminen;
vastaaminen pyyntöihisi tai kysymyksiisi;
tarjoamalla toivottuja tuotteitamme ja palvelujamme; ja
lähettämällä sinulle sähköpostitse markkinointiviestintää
liiketoiminnastamme, mikä mielestämme saattaa kiinnostaa sinua.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme lainmukaisesti asiakastiedot palo- ja kosteusturvallisessa tilassa
6 vuotta. Kun lainmukainen säilytysvaatimus ja tämän tarkoitukset täyttyvät,
poistamme niihin liittyvät henkilötiedot.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Lähtökohtaisesti emme jaa henkilötietoja tai muita asiakastietoja kolmansille
osapuolille.

Voimme jakaa henkilötietoja palveluntarjoajillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja
puolestamme ja jotka suostuvat käyttämään henkilötietoja vain auttamaan meitä
palvelujemme tarjoamisessa tai lain edellyttämällä tavalla.

Palveluntarjoajamme voivat tarjota:

sovellusten isännöintipalvelut;
pilvivarastopalvelut;
sähköpostiohjelmistot;
mainonta- ja markkinointipalvelut; ja
CRM-ohjelmisto.

Muu henkilötietojesi paljastaminen

Voimme paljastaa henkilötietosi lain edellyttämässä
laajuudessa tai jos uskomme vilpittömässä mielessä,
että meidän on paljastettava ne, jotta voimme noudattaa
virallisia tutkimuksia tai oikeudenkäyntejä (olivatpa ne aloitteita valtion /
lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolet).

Voimme myös paljastaa henkilötietojasi, jos myymme tai siirrämme kokonaan tai
osittain yrityksemme liiketoiminnan edut, omaisuuden tai molemmat taikka yrityksen
uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Lopuksi voimme paljastaa henkilötietosi
tytäryhtiöillemme tai tytäryhtiöillemme, mutta vain tarvittaessa liiketoiminnallisiin
tarkoituksiin, kuten yllä olevassa osiossa kuvataan.

Pidätämme oikeuden käyttää, siirtää, myydä ja jakaa yhdistettyjä, nimettömiä
tietoja (jotka eivät sisällä henkilötietoja) henkilöistä, joiden henkilötietoja
käsittelemme Palveluidemme tarjoamisen yhteydessä, mihin tahansa lailliseen
liiketoiminnan tarkoitukseen. Näihin tarkoituksiin voi sisältyä käyttötrendien
analysointi tai yhteensopivien mainostajien, sponsorien ja asiakkaiden etsiminen.

Jos meidän on luovutettava henkilötietosi valtion / lainvalvontaviranomaisille, emme
välttämättä pysty varmistamaan, että nämä virkamiehet ylläpitävät henkilötietojesi
yksityisyyttä ja turvallisuutta.

Evästeet

Eväste on laitteellesi tallennettu pieni tiedosto, joka sisältää tietoja laitteestasi.
Voimme käyttää evästeitä tarjoamaan asiaankuuluvia perusmainoksia,
verkkosivuston toimintoja, todennusta (istunnonhallinta), käyttöanalytiikkaa
(verkkoanalytiikka) ja muistamaan asetuksesi ja parantamaan verkkosivustojamme ja
palveluitamme.

Käytämme istunto- ja pysyviä evästeitä. Istuntoevästeet poistetaan, kun suljet
selaimesi. Pysyvät evästeet voivat jäädä, vaikka suljet selaimesi, mutta
niillä on aina viimeinen voimassaolopäivä. Suurin osa laitteillemme Palvelujemme
kautta asetetuista evästeistä on ensimmäisen osapuolen evästeitä, koska ne ovat
suoraan me itse. Muut osapuolet, kuten Google, voivat myös asettaa omat
(kolmannen osapuolen) evästeensä Palveluiden kautta. Katso näiden kolmansien
osapuolten käytännöistä saadaksesi lisätietoja tavasta, jolla he keräävät ja
käsittelevät sinua koskevia tietoja.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia hylätäksesi kaikki
tai jotkut evästeet. Huomaa, että jos hylkäät tietyt evästeet, et välttämättä pysty
käyttämään kaikkia Palveluidemme ominaisuuksia. Lisätietoja on osoitteessa
https://www.aboutcookies.org/.

Voit myös asettaa selaimesi lähettämään Älä seuraa (DNT) -signaalin.
Lisätietoja on osoitteessa https://allaboutdnt.com/. Huomaa, että Palvelumme
eivät kykene vastaamaan selaimilta vastaanotettuihin "Älä seuraa"-signaaleihin.

Tietojen eheys ja turvallisuus

Olemme toteuttaneet ja ylläpitävät teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä toimenpiteitä,
jotka on kohtuudella suunniteltu suojaamaan henkilötietoja luvattomalta käsittelyltä.
Tähän sisältyy luvaton käyttö, paljastaminen, muuttaminen tai tuhoaminen.

Pääsy ja tarkistus

Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus pyytää pääsyä tällaisiin
henkilötietoihin (tai päivittää, korjata tai poistaa). Sinulla voi myös olla oikeus
pyytää rajoittamaan tällaisten henkilötietojemme käsittelyä sekä oikeus vastustaa
tällaisten henkilötietojemme käsittelyä. Sinulla voi olla myös oikeus tietojen
siirrettävyyteen.

Lasten yksityisyys

Palvelut eivät ole suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille tai tarkoitettu niiden käyttöön.

Muutokset tähän käytäntöön

Jos teemme olennaisia muutoksia tähän käytäntöön, lähetämme tarkistetun
käytännön tälle verkkosivulle. Päivitämme myös "Voimaantulopäivä"-päivän.
Jatkamalla Palveluidemme käyttöä näiden muutosten julkaisemisen jälkeen hyväksyt
muutetun käytännön.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai henkilötietojesi käsittelystä, kirjoita
sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@suomenkultareservi.fi.

