1. REKISTERINPITÄJÄ
Mint Company Oy
Vanhantullinkatu 3B
90100 Oulu
Puh. +358 44 561 6541
hello@mintcompany.fi

2. REKISTERIASIAT JA TIETOSUOJAVASTAAVA
Palaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja
palautteisiin.
Rekisterin yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Henri Tokola
henri@mintcompany.fi
+358 44 561 6541

3. REKISTERIN NIMI
Mint Company Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai
potentiaalinen asiakassuhde tai henkilö kuuluu rekisterinpitäjän sidosryhmään.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteystiedot:
•
•
•
•
•

nimi,
titteli tai nimike,
organisaatio,
posti- ja sähköpostiosoitteet, ja;
puhelinnumero

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään verkkosivulla olevilla lomakkeilla tai muutoin suoraan
rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja koostetaan Mint Company Oy:n
asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään aktiivisesti hyödyntäen yleisesti
saatavilla olevat internet-lähteet sekä satunnaiset asiakas- ja päättäjätietokannat.

8. REKISTERITIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS
JA SIIRTO EU- TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä
tapauksissa.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa. Tietoverkko ja laitteisto,
jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä, kuten käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Henkilötiedot säilytetään
luottamuksellisina.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on
rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedota nähdäkseen. Rekisteröidyllä on
oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa
muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

11. TIETOJEN OIKAISU JA POISTAMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä
on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää
tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".

12. ILMOITUSVELVOITE HENKILÖTIETOJEN
TIETOTURVALOUKKAUKSESTA
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta
on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava
tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

13. EVÄSTEET JA MUU TEKNINEN SEURANTA
Seuraamme www.mintcompany.fi-verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä
käytämme apuna Google Analytics -palvelua (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä
tietoja automaattisesti Googlelle, kuten vieraillun verkkosivun osoite tai IP-osoitteesi.
Mint Company ei saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan
anonymisoitua dataa, eikä Mint Company näin pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää.
Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonymisoituun
dataan perustuvia raportteja, joista käy ilmi esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto,
jonka kautta kävijä saapuu Mint Companyn verkkosivustolle, verkkosivustovierailun
kesto, aiemmat vierailut ja millä sivuilla käyttäjä vierailee. Verkkosivuston liikenteen
seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se vastaa paremmin
käyttäjiemme odotuksia ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman
käyttökokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit
tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.
Käytämme verkkosivustollamme myös kolmannen osapuolen palveluita ja evästeitä,
kuten Facebookin evästeitä. Voit lukea lisää Facebookin evästeistä ja
tietosuojakäytännöistä.
Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää, hallinnoida ja/tai poistaa evästeet selaimen tai
mobiililaitteen asetuksista.

