Tietosuojaseloste
Voimassa 30.10.2020 alkaen. Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme
puhelinnumeroasi. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa
olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.
Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä millä periaattein puhelinnumerosi
kerätään sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on luovuttamaasi puhelinnumeroa koskien.

1. Yleistä

Koronix Oy (y-tunnus 3167667-9) käsittelee sinua
koskevaa henkilötietoa (puhelinnumeroa) tämän
tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan
tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.
Luovuttamalla puhelinnumerosi hyväksyt, että
käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy
näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Mihin tarkoitukseen
puhelinnumeroni kerätään ja
käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme puhelinnumeroasi vain yhteen käyttötarkoitukseen.
Käyttötarkoitus on luovuttaa puhelinnumerosi
terveysviranomaiselle, mikäli altistut ravintolan tai
tapahtumanjärjestäjän tiloissa koronavirukselle.
Vain terveysviranomainen saa ottaa sinuun yhteyttä käyttämällä puhelinnumeroasi mahdollisessa altistumistapauksessa.
Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai niihin
liittyvää automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen käsittelyä.

3. Mitä henkilötietoja minusta
kerätään?

Keräämme sinulta vain puhelinnumerosi. Mitään
muita tietoja kuten nimeä, osoitetta tai sosiaaliturvatunnusta ei kerätä.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn
peruste?

Käsittelemme puhelinnumeroasi usealla lain edellyttämällä perusteella. Sinun ei ole kuitenkaan
pakko luovuttaa puhelinnumeroasi. Tässä tapauksessa ravintolalla tai tapahtumanjärjestäjällä voi
olla oikeus estää sisäänpääsysi riippuen ravintolan tai tapahtumanjärjestäjän asettamista omista
ehdoista.

5. Kuka käsittelee tietojani ja
luovutetaanko niitä kolmansille?

Tietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Heidän
ainoana tehtävänään koskien puhelinnumeroasi
on luovuttaa se pyydettäessä altistumistapauksessa terveysviranomaiselle. Puhelinnumeroasi ei
koskaan tai missään olosuhteissa luovuteta kenellekään muulle kolmannelle ulkopuoliselle taholle
kuin terveysviranomaiselle.

6. Kauanko puhelinnumeroani
säilytetään?

Puhelinnumeroasi säilytetään vain 10 päivää, jonka jälkeen se poistuu automaattisesti kokonaan
tietokannastamme. Puhelinnumeroa ei siis säilytetä yhtään sen pidempään kuin se on välttämätöntä korona-altistumisjäljitystä varten.

7. Miten tietojani säilytetään ja
suojataan?

tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty
enää palvelemaan sinua.

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely
täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset
ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen
tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton
luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Oikeus rajoittaa käsittelyä Sinulla on tietyissä
tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme puhelinnumerosi käsittelyä. Esimerkiksi jos puhelinnumerosi on mielestäsi väärin, jolloin voimme rajoittaa
käsittelyä puhelinnumeron paikkaansa pitävyyden
tarkistamisen ajaksi tai jos käsittely on mielestäsi
lainvastaista, etkä halua puhelinnumeroasi poistettavan.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot
pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille.
Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin terveysviranomaisille.

Oikeus saada tiedot siirretyksi Mikäli olemme
käsitelleet puhelinnumeroasi suostumuksesi perusteella , sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa,
yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle, jos se on
teknisesti mahdollista.

8. Tietojen antamisen pakollisuus ja
antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna puhelinnumeroasi tai salli sen käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin periaattein, emme todennäköisesti pysty palvelemaan
sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos
et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et
toimita meille mitään tietoja. Tässä tapauksessa
ravintola tai tapahtumanjärjestäjä voi kuitenkin
estää sisäänpääsysi omien ehtojensa mukaisesti.

9. Millaisia oikeuksia ja
vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen Mikäli käsittelemme puhelinnumeroasi suostumuksesi perusteella,
voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Voit myös kieltää tietojesi
luovuttamisen terveysviranomaiselle koska tahansa ilmoittamalla meille siitä erikseen.
Pääsy tietoihin Sinulla on oikeus saada meiltä
vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevaa
puhelinnumeroa. Lisäksi sinulla on oikeus saada
täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksi Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tai vanhentuneiden taikka muuten puutteellisten tietojen korjaamista.
Oikeus tietojen poistamiseen Sinulla on oikeus
pyytää sinua koskevan puhelinnumeron poistamista esimerkiksi, jos puhelinnumeroa ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon se on kerätty tai
jos perut suostumuksesi, jonka perusteella olemme puhelinnumeroasi käsitelleet.
Suoramarkkinointikielto Emme koskaan tai missään tilanteessa käytä tai luovuta puhelinnumeroasi suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oikeus vastustaa käsittelyä Mikäli käsittelemme
henkilötietojasi yleisen edun nimissä, sinulla on
oikeus vastustaa sinua koskevien puhelinnumeron
käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi
sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että

Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä ja
profilointia Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia tai automaattiseen päätöksentekoon johtavaa
tietojen käsittelyä.

10. Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla
meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@koronastoppi.info.
Tarkemmat yhteystiedot löydät tämän dokumentin lopusta. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli yhteydenottosi koskee oman puhelinnumerosi käsittelyä.
Mikäli katsot, että puhelinnumerosi käsittely ei ole
lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun
sivuilta.

11. Voidaanko tätä
tietosuojaselostetta päivittää?

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsaadännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla
aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin
alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille
ehtojen päivityksen yhteydessä.

12. Miten voin ottaa yhteyttä
tietosuoja-asioissa?

Helpoiten otat meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@koronastoppi.fi.
Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit
käsitellään luottamuksellisesti tietosuojatiimimme
toimesta.
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