Tietosuojalausunto verkossa
Viimeksi päivitetty toukokuussa 2018
Tietosuojasitoumuksemme:
• huolehdimme henkilötietojesi turvallisuudesta ja yksityisyydestä
• emme myy tietojasi kolmansille osapuolille
• annamme sinulle mahdollisuuden milloin tahansa hallita ja tarkastella sitä, miten olemme sinuun yhteydessä ja

miten markkinoimme sinulle.
Vink Finland Oy on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi.
Tietosuojakäytäntömme (sekä käyttöehtomme ja mahdolliset muut viitatut asiakirjat) muodostavat perustan sille,
miten käsittelemme keräämiämme ja meille antamiasi henkilötietoja. Tämä tietosuojakäytäntö näkyy kaikilla Vink
Finland Oy:n ja siihen liittyvien yritysten verkkosivustoilla.
Jos olet nykyinen asiakas tai toimittaja, meillä on jo rajoitetusti tietoa sinusta ja henkilökunnastasi, kuten etunimet
ja sukunimet, yhteystiedot, syntymäpäivät, osoitteet, maksutiedot jne. Näiden henkilötietojen ylläpito ja käsittely
on välttämätöntä Vink Holdings Limitedin -yritysryhmän ja sinun välisen kaupankäynnin jatkamiseksi. Vink Finland
Oy on osa Vink Holdings Limited –yritysryhmää.
Kun jatkat kaupankäyntiä Vink Finland Oy:n ja siihen liittyvien yritysten kanssa tai kun annat henkilötietoja,
hyväksyt tietojen keräämisen, siirtämisen, säilyttämisen, ylläpidon ja/tai käsittelyn siinä määrin kuin tiedot ovat
tarpeen siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaaksemme, että
tietojasi käsitellään turvallisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä, mikäli eurooppalainen lainsäädäntö
maakohtainen lainsäädäntö aiheuttaa muutostarpeen. Ilmoitamme sinulle kyseisistä muutoksista.

tai

paikallinen

Tässä tietosuojakäytännössä määritettyjen henkilötietojen lisäksi voimme kerätä sinulta muita henkilötietoja vain,
jos päätät antaa ne meille.

Tietojen käyttö
Voimme käyttää tietojasi useisiin eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi:
o välillämme solmittujen sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseen
o oikeudellisten ja/tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen asiaankuuluviin kunnallislakeihin liittyen
o sivustollamme olevan sisällön esittämiseen mahdollisimman tehokkaasti sinun ja tietokoneesi kannalta
o pyytämiesi tai arviomme mukaan sinua kiinnostavien tietojen, tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen, kun olet
antanut suostumuksesi yhteydenottoihin kyseisissä tarkoituksissa
o palvelujemme interaktiivisten ominaisuuksien käytön mahdollistamiseen, kun olet valinnut niiden käyttämisen
o tuotteitamme ja/tai palvelujamme koskevista muutoksista ilmoittamiseen.
Jos olet nykyinen asiakas, voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, painetun median kautta tai
muilla tavoin ja tarjota tietoa sellaisista tuotteista ja palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin aiempaan kanssasi
tehtyyn kauppaan liittyvät tuotteet tai palvelut.
Vink Finland Oy ei jaa asiakkaidensa tai toimittajiensa ja/tai niiden työntekijöiden henkilötietoja millekään
kolmansille osapuolille kyseisten kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin.
Keräämämme tiedot vaihtelevat sen mukaan, millaisia toimia teet sivustollamme, oletko kirjautunut sisään ja oletko
tekemässä tilausta. Voimme esimerkiksi kerätä, käsitellä, ylläpitää ja säilyttää joitain tai kaikkia seuraavia
tunnistettavissa olevia henkilötietoja tai niiden yhdistelmiä:
•
•
•
•
•
•
•

yhteyshenkilön nimi (etu- ja sukunimet)
yrityksen nimi, Y-tunnus ja veronumerot
postiosoite ja/tai fyysinen osoite
maksutiedot (esim. luottokortin tai pankkitilin numero)
yhteyshenkilön puhelinnumero(t)
yhteyshenkilön sähköpostiosoite/(-osoitteet)
yhteyshenkilö(ide)n nimet.

Voimme kerätä, käsitellä, ylläpitää tai säilyttää kyseisiä tietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
o Kun annat tietoja täyttämällä sivustollamme olevia verkkolomakkeita: tähän sisältyvät tiedot, jotka annetaan,
kun rekisteröidyt käyttämään sivustoamme, ostat tuotteitamme tai täytät Ota yhteyttä -lomakkeen. Voimme
pyytää sinulta tietoja myös silloin, kun ilmoitat sivustollamme havaitusta ongelmasta.
o Kun otat meihin yhteyttä: voimme pitää kirjaa yhteydenpidostamme.

o
o
o
o

Kun vastaat kyselyihin, joita käytämme tutkimustarkoituksiin tai parantaaksemme palvelujamme: sinulla ei
kuitenkaan ole velvollisuutta vastata niihin.
Kun toteutamme sivustomme kautta tehtäviä kauppatapahtumia ja tilauksia.
Kun käyt sivustoillamme ja käytät resurssejamme, voimme kerätä tietoa evästeiden avulla (katso jäljempää
lisätietoa evästeistä).
Kun käyt kauppaa kanssamme, esim. pyydät tarjouksia, jne. Kyseisissä tapauksissa henkilötietojen kerääminen
voi olla tarpeen liikesopimuksen solmimiseksi.

Vink Finland Oy kerää tietoja myös voidakseen edistää oikeutettuja etujaan käsittelyn lainmukaisuuden perustana.
Vink Finland Oy:lle oikeutettu etu on tilanne, jossa meillä on liiketoiminnallinen tai kaupallinen syy käyttää tietojasi.
Edes näissä tilanteissa oikeutettu etu ei saa mennä epäreilulla tavalla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten
oikeuksiesi edelle. Yleensä Vink Finland Oy vetoaa oikeutettuun liiketoimintaetuun kerätessään seuraavia
henkilötietoryhmiä:

Henkilötietoryh
mä
henkilöllisyys

Kuvaus
(Esimerkkejä)

etunimet
sukunimet
yhteyshenkilön/edustajien nimet

Käsittelyn tarkoitus

•
•
•
•

taloudelliset tiedot

luottorajat

•

yleinen
viestintä
kauppakumppanien
kanssa
oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
oikeudellisten
ja
sopimuksellisten
velvoitteidemme täyttäminen
meitä
koskevien
määräysten
noudattaminen

oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen

Henkilötietoryh
mä

yhteystiedot

Kuvaus
(Esimerkkejä)

Käsittelyn tarkoitus

maksuhistoria
pankkitiedot

•

fyysinen osoite toimitusta varten
puhelinnumerot ja/tai
sähköpostiosoite yhteydenottoa
varten

• yleinen viestintä kauppakumppanien kanssa
• oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
• oikeudellisten
ja
sopimuksellisten

•

oikeudellisten
ja
sopimuksellisten
velvoitteidemme täyttäminen
meitä
koskevien
määräysten
noudattaminen

velvoitteidemme täyttäminen
koskevien
noudattaminen

• meitä

kaupalliset tiedot

myyntitilaukset (asiakkaat)
ostotilaukset (toimittajat)
edellisiin liittyvät maksut

•
•
•

sopimukselliset
tiedot

tiedot kanssasi solmimistamme
kauppasopimuksista

•
•
•

määräysten

oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
oikeudellisten
ja
sopimuksellisten
velvoitteidemme täyttäminen
meitä
koskevien
määräysten
noudattaminen

yleinen
viestintä
kauppakumppanien
kanssa
oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
oikeudellisten
ja
sopimuksellisten

Henkilötietoryh
mä

Kuvaus
(Esimerkkejä)

Käsittelyn tarkoitus

•

sijaintia koskevat
tiedot

saamamme tiedot olinpaikastasi ja
osoitteesta, josta muodostat
tietokoneella yhteyden internetiin

•
•
•

velvoitteidemme täyttäminen
meitä
koskevien
noudattaminen

määräysten

yleinen
viestintä
kauppakumppanien
kanssa
oikeudellisten
ja
sopimuksellisten
velvoitteidemme täyttäminen
meitä
koskevien
määräysten
noudattaminen

toimintatapaa
koskevat tiedot

tiedot siitä, miten käytät
tuotteitamme ja palvelujamme

• määrittää,

avoimet ja julkiset
tiedot

sinua koskevat tiedot, jotka ovat
julkisissa rekistereissä tai
avoimesti saatavilla internetissä
tai jotka olet jakanut sosiaalisen
median kautta

• oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
• oikeudellisten ja sopimuksellisten

mitkä
tuotteistamme
ja
palveluistamme voisivat kiinnostaa sinua ja
kertoa niistä sinulle
• kehittää tuotteita ja palveluja, markkinoida
kyseisiä tuotteita ja palveluja ja tehdä
tarjouksia

velvoitteidemme täyttäminen

Henkilötietoryh
mä

Kuvaus
(Esimerkkejä)

Käsittelyn tarkoitus

käyttötiedot

yleiset tiedot siitä, miten käytät
tuotteitamme ja palvelujamme

• yleinen viestintä kauppakumppanien kanssa

asiakirjatiedot

Sinua koskevat tiedot, jotka on
tallennettu eri formaateilla oleviin
asiakirjoihin tai niiden kopiot.
Tällaisia tietoja voivat olla
esimerkiksi luottotiedot, yleinen
viestinvaihto jne.

•
•
•

Mahdolliset meille antamasi luvat,
suostumukset tai toiveet.
Esimerkiksi tiedot siitä, miten
haluat meidän ottavan sinuun
yhteyttä, haluatko saada
paperilaskuja ja -tiliotteita vai
suositko sähköpostiformaattia.

•
•
•

suostumukset

•

•

yleinen viestintä kauppakumppanien kanssa
oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
oikeudellisten ja sopimuksellisten
velvoitteidemme täyttäminen
meitä koskevien määräysten noudattaminen

yleinen viestintä kauppakumppanien kanssa
oikeudellisten velvoitteidemme täyttäminen
oikeudellisten ja sopimuksellisten
velvoitteidemme täyttäminen
meitä koskevien määräysten noudattaminen

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä siitä, miten Vink Finland Oy voi käyttää henkilötietojasi, sekä perusteet,
joihin Vink Finland Oy nojaa käsittelyn osalta.
Tietojen
käsittelyn
tarkoitus

• hallita kanssasi
solmittua
liikesuhdetta
• kehittää uusia
tapoja vastata
tarpeisiisi ja
kasvattaa
liiketoimintaasi
• kehittää ja
toteuttaa
markkinointitoimi
a
• tutkia, miten
käytät
tuotteitamme ja
palvelujamme
• tarjota
tuotteitamme ja
palvelujamme
koskevia neuvoja
ja ohjeita
• pyytää
tuotteitamme ja

Miten tietoja
käsitellään?

Käsittelyn
oikeudellinen
perusta

Käsittelyn
kesto

Henkilötietojen
vastaanottajat

kerätään
tallennetaan
kirjataan
katsotaan
käytetään
levitetään tai
tuodaan
muutoin
saataville
• järjestetään
tai
yhdistetään
• arkistoidaan

• suostumuksesi
(uudet
kauppakumpp
anit)
• sopimusten
toimeenpano
• oikeutetut
etumme
• oikeudelliset
velvoitteemme

• sopimuksen
kesto
• tietojen
säilyttämistä
koskevissa
laeissa
kuvatun
mukaisesti
• kun
sovellettavissa,
verkkoistunnon
ajan

• Vink Holding
Limited:n
yritykset
• valtion
viranomaiset ja
sääntelyelimet
• kun
sovellettavissa,
kolmannen
osapuolen
alihankkijat

•
•
•
•
•
•

Siirto
maihin,
jotka
eivät
tarjoa
riittävää
tietosuoj
aa
ei

Tietojen
käsittelyn
tarkoitus

Miten tietoja
käsitellään?

Käsittelyn
oikeudellinen
perusta

Käsittelyn
kesto

Henkilötietojen
vastaanottajat

palveluitamme
koskevaa
palautetta

• tuotteiden
toimittaminen
• asiakkaiden ja
toimittajien
maksujen
suorittaminen ja
hallinta
• asiakastilien
hallinta
• rahan periminen,
kun meille ollaan
velkaa, ja
maksujen
suorittaminen
toimittajille, kun
me olemme

• sopimusten
kerätään
tallennetaan
toimeenpano
kirjataan
• oikeutetut
katsotaan
etumme
käytetään
levitetään tai
tuodaan
muutoin
saataville
• järjestetään
tai
yhdistetään
• arkistoidaan
•
•
•
•
•
•

• sopimuksen
kesto
• tietojen
säilyttämist
ä
koskevissa
laeissa
kuvatun
mukaisesti

• Vink Holding
Limited:n
yritykset

Siirto
maihin,
jotka
eivät
tarjoa
riittävää
tietosuoj
aa

ei

Tietojen
käsittelyn
tarkoitus

velkaa
• Meitä koskevien
lakien ja
määräysten
noudattaminen
• Asiakkaiden ja
toimittajien
valituksiin
vastaaminen ja
niiden
ratkaiseminen

• liiketoimintamme
hoitaminen
tehokkaasti ja
taloudellisesti,
mukaan lukien
taloudellisen
tilanteen,
liiketoimintavalmiu
ksien,
suunnittelun,
viestinnän, hyvän
hallintotavan ja

Miten tietoja
käsitellään?

Käsittelyn
oikeudellinen
perusta

Käsittelyn
kesto

kerätään
• sopimusten
tallennetaan
toimeenpano
kirjataan
• oikeutetut
katsotaan
etumme
käytetään
• oikeudelliset
luovutetaan
velvoitteemme
levitetään tai
tuodaan
muutoin
saataville
• yhdistetään
• arkistoidaan

• tietojen
säilyttämist
ä
koskevissa
laeissa
kuvatun
mukaisesti

• oikeutetut
etumme
• oikeudelliset
velvoitteemme

• sopimuksen
kesto
• tietojen
säilyttämistä
koskevissa
laeissa
kuvatun
mukaisesti

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

kerätään
tallennetaan
kirjataan
katsotaan
käytetään
luovutetaan
yhdistetään
arkistoidaan

Henkilötietojen
vastaanottajat

• Vink Holding
Limited:n
yritykset
• valtion
viranomaiset ja
sääntelyelimet

• Vink Holding
Limited:n
yritykset
• valtion
viranomaiset ja
sääntelyelimet

Siirto
maihin,
jotka
eivät
tarjoa
riittävää
tietosuoj
aa
ei

ei

Tietojen
käsittelyn
tarkoitus

tilintarkastuksen
hallinta
• sopimuksissa
määritettyjen
oikeuksiemme
käyttäminen

Miten tietoja
käsitellään?

• kerätään
• tallennetaan
• kirjataan
• katsotaan
• käytetään

Käsittelyn
oikeudellinen
perusta

• sopimusten
täyttäminen

Käsittelyn
kesto

• sopimuksen
kesto
• tietojen
säilyttämistä
koskevissa
laeissa
kuvatun
mukaisesti

Henkilötietojen
vastaanottajat

• Vink Holding
Limited:n
yritykset

Siirto
maihin,
jotka
eivät
tarjoa
riittävää
tietosuoj
aa
ei

Kun annat henkilötietoja verkkosivustoillamme
• sinulle kerrotaan, että Vink Finland Oy tai sen tytäryhtiöt voivat kerätä, säilyttää ja käsitellä henkilötietojasi
• vahvistat, että kaikki antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia, tarkkoja ja täydellisiä ja että et tietoisesti anna
vääriä tietoja tai esiinny eri henkilönä tai tahona tai vääristele itseäsi tai muuta henkilöä tai tahoa.
Verkkosivustojamme ja sovelluksiamme ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti pyydä verkossa
tietoa alle 16-vuotiailta lapsilta tai markkinoi heille verkossa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi sekä henkilötietojen erityisryhmät
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
henkilötietojen erityisryhmien perusteella.

Henkilötietojen erityisryhmillä viitataan henkilötietoihin, jotka liittyvät etniseen alkuperään tai rotuun,
ammattiyhdistysjäsenyyteen, rikosrekisteriin jne. Vink Finland Oy ei kerää, tallenna, säilytä tai käsittele mitään
tietojen erityisryhmiä. Jos tämä asia muuttuu joskus tulevaisuudessa, Vink Finland Oy päivittää tämän verkossa
olevan tietosuojalausunnon sen mukaisesti.
Automaattisella päätöksenteolla ja profiloinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa tietokonejärjestelmien sallitaan tehdä
päätöksiä, joilla on oikeudellinen vaikutus. Yleensä Vink Finland Oy ei hyödynnä automaattista päätöksentekoa tai
profilointia suhteissaan kauppakumppanien kanssa. Jos tämä asia muuttuu joskus tulevaisuudessa, Vink Finland Oy
päivittää tämän verkossa olevan tietosuojalausunnon sen mukaisesti ja ilmoittaa asiasta sinulle.
Evästeet
Evästeet ovat tietokoneesi selaimen käyttämiä tekstitiedostoja, jotka tallentavat käyttäjätietoa. Evästeitä käytetään
yleisesti internetissä, eivätkä ne vahingoita järjestelmääsi.
Käytämme tällä hetkellä evästeitä kootaksemme yleistä hallintatietoa, jonka avulla suunnittelemme parannuksia
palveluihimme.
Hyödynnämme seuraavia evästeitä, jotka vanhenevat alla määritetyn mukaisesti:
• PHPSESSID – 1 tunti
• STUID – 1 tunti
• STVID – 1 vuosi
• form_key – 1 tunti
• mage-banners-cache-storage – istunto
• mage-cache-sessid – istunto
• mage-cache-storage – istunto
• mage-cache-storage-section-invalidation – istunto
• mage-messages – 1 vuosi
• mage-translation-file-version – istunto
• mage-translation-storage – istunto
• private_content_version – 10 vuotta
• section_data_ids – istunto
HUOMAUTUS – edellä mainitut evästeet viittaavat evästeisiin, joita käytetään keskitetysti hallinnoiduilla Vink Finland
Oy:n verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa. Jos haluat tarkastella yksittäisten Vink Finland Oy:n yritysten käyttämiä
evästeitä, katso niiden verkkosivustoilla ja verkkokaupoissa olevat tietosuojalausunnot.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit määrittää selaimesi olemaan hyväksymättä niitä. Katso lisätietoa selaimesi
Ohje-toiminnosta. Tiettyjen alueellisten, Euroopan maiden lakien nojalla sinua voidaan pyytää hyväksymään
evästeet verkkosivuston evästepalkin kautta.
Huomaa kuitenkin, että tämä voi vaikuttaa kykyymme käsitellä
tapahtumia, joita haluat vahvistaa.
Voit sallia tai estää evästeiden käytön muokkaamalla selaimesi
asetuksia. Katso ohjeita ja lisätietoa evästeistä osoitteesta https://www.aboutcookies.org/ (Huomaa, että Vink
Finland Oy ei hallitse kyseistä verkkosivustoa eikä vastaa sen sisällöstä. Linkki tarjotaan vain tiedoksi. Pyydä
uusimmat selainkohtaiset tiedot ottamalla yhteyttä selaimesi valmistajaan.)
Missä säilytämme henkilötietojasi?
Kaikkia meille antamiasi tietoja säilytetään, käsitellään ja ylläpidetään normaalisti Euroopan unionin (EU) alueella
sijaitsevissa maissa. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää ja säilyttää EU:n ulkopuolella, vaikka se ei kuulu Vink Finland
Oy:n normaaleihin toimintatapoihin. Tällöin Vink Finland Oy varmistaa, että tietojen yhteydessä käytetään vain
sellaisia maita ja/tai kolmannen osapuolen käsittelijöitä, jotka täyttävät EU-säädösten vaatimukset, käyttämällä
EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa kuvattuja keinoja.
Vastaavasti tietoja voivat käsitellä myös työntekijät, jotka toimivat EU:n ulkopuolella ja työskentelevät meille tai
palveluntarjoajillemme. Kyseiset työntekijät voivat esimerkiksi toteuttaa tilauksiasi, käsitellä maksutietojasi ja
tarjota tukipalveluja.
Jos olemme antaneet sinulle (tai jos olet valinnut) salasanan sivustomme tiettyjen osien käyttöä varten, olet
vastuussa siitä, että salasana pysyy luottamuksellisena. Älä jaa salasanaasi kenellekään.
Valitettavasti tiedonsiirto internetin kautta ei ole koskaan täysin turvallista. Teemme parhaamme suojataksemme
meille antamiasi henkilötietoja, mutta emme voi kuitenkaan taata tietojesi turvallisuutta siirrettäessä tietoja
päätteeltäsi sivustollemme.
Kun olemme saaneet tietosi, noudatamme tiukkoja turvallisuusmenettelyjä ehkäistäksemme tietojen luvattoman
käytön. Näihin kuuluvat esimerkiksi
•
•
•

hajautus
SSL-salaus ja
ISO 27001.

Käytämme myös muita toimia, kuten salattuja salasanoja ja salasanojen palautusta sähköpostitse ilman suoria
salasanatietoja, vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ennen käyttöoikeuden myöntämistä henkilökohtaiseen profiiliisi.

Tietojesi luovuttaminen
Vink Holdings Limited -yritysryhmän paikalliset yritykset voivat jakaa henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin.
Oikeutettujen etujemme edistämiseksi voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa
tilanteissa:
o jos myymme tai ostamme yrityksen tai omaisuutta, voimme luovuttaa henkilötietojasi kyseisen yrityksen tai
omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle
o jos kolmas osapuoli ostaa Vink Finland Oy:n tai huomattavan osan sen omaisuudesta, sen hallussa olevat
asiakkaita ja toimittajia ja/tai niiden työntekijöitä koskevat henkilötiedot kuuluvat siirrettävään omaisuuteen
o jos meillä on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietojasi oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi,
käyttöehtojemme ja muiden sopimusten toimeenpanemiseksi tai soveltamiseksi tai meidän tai konsernimme,
asiakkaidemme ja toimittajien tai muiden osapuolten oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi
o kun edistämme Vink Finland Oy:n ja yritysryhmään kuuluvien yritysten oikeutettuja etuja vaihtamalla tietoa
muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa petoksilta suojautumiseksi ja luottoriskin pienentämiseksi.
Ilmoitamme sinulle kaikissa edellä mainituissa tapauksissa, että henkilötietojasi on jaettu kolmansille osapuolille.
Omat oikeutesi
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on seuraavat oikeudet:
1. Sinulla on oikeus saada tietoa, millaisia henkilötietoja sinusta kerätään, käsitellään ja säilytetään.
2. Sinulla on oikeus oikaista Vink Finland Oy:n keräämiä ja tallentamia virheellisiä henkilötietoja.
3. Sinulla on kilpailevien oikeuksien ja Vink Finland Oy:n oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti oikeus vaatia
henkilötietojesi poistoa osittain tai kokonaan seuraavista syistä:
 Vink Finland Oy ei enää tarvitse henkilötietoja siihen tarkoitukseen, johon niitä on kerätty.
 Haluat perua antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.
 Jos käsittely perustuu Vink Finland Oy:n oikeutetun edun edistämiseen, voit vastustaa kyseistä käsittelyä.
Tällöin asiaa punnitaan Vink Finland Oy:n oikeuksiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin nähden henkilötietojen
käsittelyn jatkamisen osalta.
 Käsittely on lainvastaista.
4. Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä seuraavista syistä:
 Henkilötiedoissa on virheitä.
 Käsittely on lainvastaista.
 Vink Finland Oy ei enää tarvitse henkilötietoja siihen tarkoitukseen, johon niitä on kerätty.

 Jos käsittely perustuu Vink Finland Oy:n oikeutetun edun edistämiseen, voit vastustaa kyseistä käsittelyä.
Tällöin asiaa punnitaan Vink Finland Oy:n oikeuksiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin nähden henkilötietojen
käsittelyn jatkamisen osalta.
5. Jos käsittely perustuu Vink Finland Oy:n oikeutetun edun edistämiseen, voit pyytää kyseisen käsittelyn
lopettamista. Tällöin asiaa punnitaan Vink Finland Oy:n oikeuksiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin nähden
henkilötietojen käsittelyn jatkamisen osalta.
6. Jos henkilötietojen käsittely perustuu Vink Finland Oy:n oikeutetun edun edistämiseen, voit ladata kyseiset
henkilötiedot digitaalisessa muodossa.
7. Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit perua kyseisen suostumuksen.
Voit käyttää oikeuttasi estää käsittely rastittamalla haluamasi ruudut verkkolomakkeissa, joita käytämme
henkilötietojesi keräämiseen. Voit käyttää oikeuttasi milloin tahansa myös ottamalla meihin yhteyttä
osoitteeseen info@vink.fi.
Jos jaamme henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen ehtojen mukaisesti, pyrimme kohtuullisin
toimin tiedottamaan kaikille osapuolille, joille olemme jakaneet tietoja, kaikista pyynnöistä poistaa kyseiset
henkilötiedot.
Verkkosivustoillamme voi olla ajoittain linkkejä kumppaniverkostoomme, mainostajiin ja tytäryhtiöihin kuuluvien
yritysten sivustoille. Jos siirryt linkin kautta kyseisille sivustoille, huomaa, että sivustoilla on omat
tietosuojakäytäntönsä ja että me emme ole vastuussa kyseisistä käytännöistä. Tarkista kyseiset käytännöt, ennen
kuin annat henkilötietojasi kyseisillä verkkosivustoilla.
Yleinen tietosuoja-asetus antaa sinulle oikeuden päästä käyttämään sinusta kerättyjä tietoja.
oikeuttasi asetuksen mukaisesti. Kaikki pyynnöt käsitellään maksutta.
Tietosuojakäytäntöömme tehtävät muutokset
Sinulle ilmoitetaan kaikista muutoksista, joita teemme tulevaisuudessa tietosuojakäytäntöömme.

Voit käyttää

Kysymykset ja valitukset
Jos sinulla on henkilötietoihisi liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä tiimiimme sähköpostitse osoitteeseen info@vink.fi.
Vink Holdings Limited -ryhmän
tietosuojaviranomaisille:

Itävalta

Nimi
Osterreichische
Datenschutzbehor
de

yrityksiä

koskevat

Osoite
Hohenstaufengas
se 3, 1010 Wien

valitukset

voi

osoittaa

myös

seuraaville

kansallisille

Verkkosivu
Xhttp://archiv.dsb.g
v.at/site/6256/defaul
t.aspx

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

dsb@dsb.gv.at

+(43) 1 531 15 /
202525

Belgia

Commission for
the Protection of
Privacy.

Rue de la Presse
35, 1000
Brussels

https://www.privacy
commission.be/

commission(at)priva
cycommission.be

+32 (0)2 274 48 78

Tšekki

Office for Personal
Data Protection

Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha
7

https://www.uoou.cz
/en/

https://www.uoou.c
z/en/

+ (420) 234 665 111

Tanska

Danish Data
Protection Agency

Borgergade 28,
5, DK-1300
Copenhagen K

https://www.datatils
ynet.dk/english/thedanish-dataprotectionagency/contact/

dt@datatilsynet.dk

+45 33 19 32 00

Suomi

Data Protection
Ombudsman

Ratapihantie 9,
6th floor, 00520
HELSINKI

http://www.tietosuoj
a.fi/en/index/yhteyst
iedot.html

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Ranska

Commission
Nationale
Informatique et
Libertés (CNIL)

3 Place de
Fontenoy, TSA
80715, 75334
PARIS CEDEX 07

https://www.cnil.fr/e
n/home

Husarenstr. 30 53117 Bonn

https://www.bfdi.bu
nd.de

Saksa

Die
Bundesbeauftragte
für den
Datenschutz und
die
Informationsfreihe
it

+33
(0)1.53.73.22.22

poststelle@bfdi.bun
d.de

+49 (0)228-9977990

Unkari

National Authority
for Data Protection
and Freedom of
Information

H-1125
Budapest,
Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C

https://www.naih.hu
/generalinformation.html

Alankomaat

Autoriteit
Persoonsgegevens

Prins Clauslaan
60, 2595 AJ DEN
HAAG

https://autoriteitpers
oonsgegevens.nl/

Tollbugata 3,
0152 Oslo

https://www.datatils
ynet.no/

veiledning@datatilsy
net.no

22 39 69 00

statny.dozor@pdb.g
ov.sk

+421 7 59379 378

Norja

Datatilsynet

Slovakia

Office for Personal
Data Protection

Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27

http://dataprotection
.gov.sk/

Espanja

Spanish Data
Protection
Commissioner’s
Office (‘AEPD’)

C / Jorge Juan,
6. 28001 Madrid

https://www.agpd.es
/portalwebAGPD/ind
ex-iden-idphp.php

privacy@naih.hu

+36 (1) 391 1400

(+31) - (0)70 - 888
85 00

901 100 099 - 912
663 517

