Tietosuojaperiaatteemme
Pidämme tietosuojaa tärkeänä
Henkilötietosi turvallisuus on meille erityisen tärkeää. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Uudella sääntelyllä parannetaan kuluttajien
tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä
kaikissa EU-maissa. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää ja luotettavaa palvelua ja näitä
tarjotessamme olemme myös sitoutuneita huolehtimaan asiakkaidemme tietosuojasta.
Henkilötietojesi käsittely yrityksessämme perustuu aina lainsäädännöstä ilmenevään
perusteeseen, kuten erikseen saatuun suostumukseen tai asialliseen yhteyteen (esimerkiksi
asiakassuhde).
Näiden tietosuojaperiaatteiden avulla voit tutustua tietojesi käsittelyperusteisiin. Tämän
lisäksi tietojen käsittelyperusteet on kuvattu internet-sivuiltamme löytyvissä
rekisteriselosteissa.

Mitä tietoja keräämme sinusta?
Mikäli sivuillamme pyydetään täyttämään henkilötietoja (kuten nimi, yhteystiedot), perustuu
tietojen täyttäminen vapaaehtoisuuteen. Antamiasi tietoja käytetään vain etukäteen
määriteltyihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin. Osa tietojen käsittelystä saattaa olla ulkoistettu
Tinoxin Oy:n valitsemille luotettaville yhteistyökumppaneille, jotka vastaavat omasta
tietosuojasta ja -turvallisuudesta.

Mitä ovat evästeet ja mihin käytämme niitä?
Jotta vierailusi internetsivuillamme olisi mahdollisimman miellyttävä, käytämme
sivuillamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivuilla
vierailevan käyttäjän internet-selaimen välimuistiin. Tiedostoon tallennetaan esimerkiksi
tietoja sivun katseluasetuksista. Kun vierailet sivuilla, joka käyttää evästeitä, sivusto voi
pyytää selaintasi asettamaan yhden tai useamman evästeen kiintolevyllesi. Myöhemmin kun
palaat sivulle selaimesi lähettää sivulle takaisin sille kuuluvat evästeet. Tällä tavalla sivustolla
voidaan näyttää tiedot sinulle sopiviksi muokatuilla tavoilla.
Yleensä, kun käytät evästeiden oletusasetuksia, et havaitse näitä tapahtumia eli selaimesi ei
erikseen ilmoita sinulle, kun sivu asettaa tai noutaa evästeen. Näitä asetuksia voi kuitenkin
muuttaa siten, että sinulta kysytään lupa aina, kun evästettä yritetään asettaa. Voit myös
kieltää kokonaan evästeiden asentamisen sekä poistaa jo asennetut evästeet.

Linkit toisille internet-sivustoille
Internet-sivuillamme on linkkejä myös toisille verkkosivustoille. Näissä
tietosuojaperiaatteissa esiin tuodut tietosuojaan liittyvät käytännöt ja periaatteet ovat
voimassa vain Tinoxin Oy:n nettisivuilla. Tutustuthan siis käyttämiesi sivujen omiin
tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä oikeuksia minulla on koskien henkilötietojen
käsittelyä?
Sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasi saada tietää, mitä sinua
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttämisestä voit tehdä
kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen
Tinoxin Oy, Jokisuuntie 33, 31720 Urjalankylä.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Onko sinulla lisäkysymyksiä?
Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen: info@tinoxin.fi
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