
Parenum   Oy  Päivitetty:   30.6.2021   

Parenum   Oy:n   asiakas-   ja   
myyntitietorekisterin   tietosuojaseloste   

  
EU:n   yleisen   tietosuoja-asetuksen   (679/2016)   mukainen   versio   
  

Tämä   tietosuojaseloste   koskee   Parenum   Oy:n   asiakasyritysten   ja   muiden   yritysten   
sekä   heidän   työntekijöidensä   henkilötietoja.   Emme   kerää   asiakasyritystemme   
harrastajien   tai   loppukäyttäjien   henkilötietoja.     
  

Parenum   Oy:n   ylläpitämä   Hobiver   palveluun   rekisteröidyistä   henkilötiedoista   vastaa   
kukin   Hobiveria   käyttävä   asiakaskoulu,   seura   tai   yritys   itse   oman   
tietojuosaselosteensa   mukaisesti.     
  

1.   Rekisterinpitäjä   Rekisterinpitäjänä   toimii   Parenum   Oy.     
  

2.   Rekisterinpitäjän   
yhteystiedot   

Parenum   Oy   
Torkkelinkatu   3   C   109   
00500   Helsinki   
Puh:   +358   505750702   
Sähköposti:   info@hobiver.com   

3.   Rekisterin   nimi   Asiakasrekisteri   

4.   Henkilötietojen   käsittelyn   
peruste   ja   tarkoitus   

Henkilötietojen   käsittelyn   oikeusperusteena   on:   
  

Rekisteröidyn   ja   rekisterinpitäjän   välinen   sopimussuhde   ja   
Rekisterinpitäjän   oikeutettu   etu   
  

Henkilötietojen   käsittelyn   tarkoituksiin   kuuluvat   :     
Asiakaspalvelun   toteuttaminen   ja   
Myynti   ja   markkinointi   

5.   Rekisterin   tietosisältö   - Henkilön   etunimi,   sukunimi   ja   sähköpostiosoite     
- Yrityksen   nimi,   toimiala,   harrastajamäärä   ja   

kotisivuosoite   
  

6.   Tietolähteet   Henkilörekisteriin   merkittävät   tiedot   saadaan   rekisteröidyltä   
itseltään   kotisivujemme   yhteystietolomakkeen   kautta     
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7.   Säännönmukaiset   tietojen   
luovutukset     

  

Henkilötietoja   ei   säännönmukaisesti   luovuteta   eteenpäin,   eikä   
niitä   siirretä   EU:n   tai   ETA-alueen   ulkopuolelle.     

  
Parenum   Oy   voi   käyttää   alihankkijoita.   Henkilötietoja   voidaan   
siirtää   ajoittain   palveluiden   tarjoamiseksi   EU/ETA:n   
ulkopuolelle.   Tällöin   käytämme   vakiintuneita   toimintatapoja,   
kuten   Euroopan   komission   hyväksymiä   
mallisopimuslausekkeita,   jotka   mahdollistavat   henkilötietojen   
siirron   alihankkijoillemme   kolmansiin   maihin.   
Palveluntarjoajamme   jotka   sijaitsevat   Yhdysvalloissa,   ovat   
sitoutuneet   EU:n   ja   Yhdysvaltojen   väliseen   Privacy   Shield   
-järjestelyyn.   Lisätietoa   tästä   löytyy   alla   olevasta   linkistä     
  

https://www.privacyshield.gov/welcome   
  

  
  
  

8.   Henkilötietojen   suojaus   Kotisivut   joiden   kautta   asiakastietoja   kerätään   
yhteystietolomakkeen   kautta   suojataan   SSL   salaus   menetelmällä.   
  
  

9.   Profilointi   Henkilötietoja   ei   käytetä   profilointiin   tai   muuhun   automaattiseen   
päätöksentekoon.   

https://www.privacyshield.gov/welcome
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10.   Rekisteröidyn   oikeudet   Oikeus   saada   pääsy   henkilötietoihin   
  

Rekisteröidyllä   on   oikeus   saada   vahvistus   siitä,   käsitelläänkö   
häntä   koskevia   henkilötietoja,   ja   jos   käsitellään,   oikeus   saada   
kopio   henkilötiedoistaan.   
  

Oikeus   tietojen   oikaisemiseen  
  

Rekisteröidyllä   on   oikeus   pyytää,   että   häntä   koskevat   epätarkat   
ja   virheelliset   henkilötiedot   korjataan.   Rekisteröidyllä   on   myös   
oikeus   saada   puutteelliset   henkilötiedot   täydennettyä   
toimittamalla   tarvittavat   lisätiedot.   
  

Oikeus   tietojen   poistamiseen   
  

Rekisteröidyllä   on   oikeus   pyytää   itseään   koskevien   
henkilötietojen   poistamista,   jos   
  

a.   henkilötietoja   ei   enää   tarvita   niihin   tarkoituksiin,   joita   varten   
ne   on   kerätty;   tai   
  

b.   henkilötietoja   on   käsitelty   lainvastaisesti.   
  

c.   rekisterinpitäjä   ei   enää   tarvitse   henkilötietoja   käsittelyyn   
alkuperäisiin   tarkoituksiin,   mutta   rekisteröity   tarvitsee   niitä   
oikeudellisen   vaateen   laatimiseksi,   esittämiseksi   tai   
puolustamiseksi.   
  

Oikeus   tehdä   valitus   valvontaviranomaiselle   
  

Henkilötietoasioiden   kansallisena   valvontaviranomaisena   on   
oikeusministeriön   yhteydessä   toimiva   tietosuojavaltuutettu.   
Sinulla   on   oikeus   saattaa   asiasi   valvontaviranomaisen   
käsiteltäväksi,   jos   katsot,   että   sinua   koskevien   henkilötietojen   
käsittelyssä   rikotaan   sitä   koskevaa   lainsäädäntöä.   

11.   Yhteydenotot   Kaikissa   henkilötietojen   käsittelyyn   liittyvissä   kysymyksissä   ja   
omien   oikeuksien   käyttämiseen   liittyvissä   rekisteröidyn   tulee   
ottaa   yhteyttä   rekisterinpitäjään.   


