Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen

Tietosuoja- ja rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
Aeon Digital Oy:n Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Aeon Digital Oy
Y-2937939-2
Urheilutie 25
21620 Kuusisto

3. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Kati Ronkainen
info@aeondigital.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Aeon Digital Oy:n sopimuksiin, markkinointiin ja asiakassuhteiden ylläpitoon.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin on koottu asiakkaiden itsensä antamia ja julkisten lähteiden tietoja.
Asiakasrekisterimme sisältää seuraava tiedot:
 yrityksen nimi
 yrityksen maantieteellinen sijainti
 asiakashistoriaan liittyvät tiedot
 tulevaan projektiin liittyvät tiedot
 asiakaspalvelutoimenpiteet
 tiedot markkinatutkimuksista
Lisäksi EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 4:ssä henkilötietoihin luokiteltavat tiedot, kuten:
 yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi sekä tehtävä
 yhteyshenkilön puhelinnumero
 yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Saamme tietoja myös kumppaneilta, mutta vain siltä osin kuin ne ovat tarpeen yhteisprojektien läpiviemiseen.
Olemme sopineet kumppaneidemme kansaa EU:n tietosuoja-asetuksen, artikla 47 mukaisesta
henkilötietojen minimointikäytännöstä (välttämätön henkilötieto), ja että käsitellemme tietoja turvallisesti ja
luottamuksellisesti.
Väliaikaisen kotisivumme kautta tulevat sellaiset tiedot, jotka henkilö on itse luovuttanut:
 sähköpostiosoite
 etu- ja sukunimi (mikäli sähköpoistosoite on muodossa etunimi.sukunimi@yritys.fi)
 puhelinnumero
Väliaikainen sivustomme ei kerää muita tietoja tai käytä evästeitä.

6. Rekisterin suojausperiaatteet
Asiakasrekisterimme on suomalaisessa pilvipalvelussa, monivaiheista tunnistautumista vaativassa
asiakkuushallintaohjelmassa. Rekisteriin pääsy on rajoitettu tietyille Aeon Digital Oy:n valtuuttamille

henkilöille. Rekisterin käyttöä seurataan lokitietojen avulla. Pilvipalelu, laitteet ja etäyhteydet on
asianmukaisesti suojattu.
Meillä ei ole manuaalisia rekistereitä. Laskutuksemme tapahtuu SaaS-ympäristössä. Verkko-ohjelmisto
sijaitsee suomalaisessa pilvipalvelussa, joka on asianmukaisesti suojattu. Ohjelmisto kerää tapahtumista
lokitiedot ja käyttö on rajoitettu Aeon Digital Oy:n valtuuttamille henkilöille.

7. Tietojen säilytys
Säilytämme henkilötietoja rekistereissä sen ajan kuin se on sopimusten, palvelujen tuottamisen, laskutuksen,
markkinoinnin, työlainsäädännön tai kirjanpinolain nojalla tarpeen. Siivoamme rekisteriä vähintään kaksi
kertaa vuodessa ja poistamme tarpeettomat tiedot.

8. Tietojen luovutukset EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme luovuta tai jaa tietoja muille osapuolille emmekä siirrä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen muuttuessa rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden korjaamista. Korjauspyynnön yhteydessä on
hyvä mainita aiemmat tiedot ja miltä osin ne ovat muuttuneet. Tiedot voi lähettää info@aeondigital.fi
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, millaisia häntä koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu.
Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Vastaamme pyyntöön 30 päivän kuluessa. Varmistamme tarkastuspyynnön tehneen henkilöllisyyden ennen
tietojen luovutusta. Tietoja voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa.
Mikäli rekisteröity on antanut tietonsa itse, hänellä on oikeus rajoittaa tai kieltää tietojensa käyttöä
markkinoinnissa, siirtää tietojaan toiseen palveluun tai pyytää niiden poistamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti
ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tässäkin tapauksessa varmistamme, että pyynnön
on tehnyt nimenomainen henkilö.
Jos rekisteröity uskoo, että hänen tietojaan käsitellään Henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen
vastaisesti, pyydämme olemaan yhteydessä meihin asian selvittämiskesi. Rekisteröidyllä on myös oikeus
kääntyä Tietosuojavaltuutetun toimiston puoleen.

10. Selosteen päivittäminen
Tietosuoja- ja rekisteriseloste on päivitetty 14.11.2018 ja korvaa aiemman version. Tarkennamme
tietosuojaselostetta uusien kotisivujemme julkaisemisen yhteydessä. Selostetta päivitetään jatkossakin,
mikäli käytäntömme muuttuvat ja lainsäädäntö sitä vaatii.

