4i Solutions Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
4i Solutions Oy
Y-tunnus: 2800362-5
Aallottarentie 12
01420 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
gdpr(at)4i.fi

3. Rekisterin nimi
4i Solutions Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperusteet
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään, lisäksi tietoja voidaan
käyttää markkinointitarkoituksiin
Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja
näiden edustajien henkilötietoja

5. Rekisterin henkilötiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot, lisäksi
tallennamme tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja IP-osoite.

6. Tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun
yhteyteen 4i:hin, lisäksi voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU/ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun
tietokantaan, johon on pääsy 4i:n valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai
muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä
mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa rekisterissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely
suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin
oikeuksiisi, lisätietoja https://tietosuoja.fi

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen
pyynnön käsittelemistä. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi
sijaitsee, mikäli katsot, ettemme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena seuraavaan osoitteeseen:
4i Solutions Oy /GDPR
Aallottarentie 12
01420 Vantaa
gdpr(at)4i.fi
4i Solutions Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole
erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa
tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla

