EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste,
Asiakasrekisteri Kärppäkauppa
1.

Rekisterinpitäjä
Oy Trexet Finland Ab
Y-tunnus: 0874124-1
Osoite: Juvan teollisuuskatu 12, 02920 Espoo
Puhelinnumero: 09 5259 580
Sähköpostiosoite: info@newwave.fi

2.

Rekisteriasioita hoitavan henkilön yhteystiedot:
Tero Falck
Puhelinnumero: 09 5259 580
Sähköpostiosoite: info@newwave.fi

4.

Rekisterin käyttötarkoitus
Keräämme henkilötietoja tilausten toimittamista varten ja ottaaksemme mahdollisesti sinuun
yhteyttä tilauksiisi liittyen. Lisäksi keräämme tietoja jotta voimme toimittaa sähköisen
uutiskirjeemme markkinoidaksemme tuotteitamme, mikäli olet ilmoittanut että haluat vastaanottaa
uutiskirjeen.

5.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste, säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme henkilötietoja vain sinulta. Tietoja käsitellään asiakkuuden ja kauppasuhteen vaatimien
toimien, kuten tilausten käsittelyn, suorittamiseksi.

6.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

7.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun niitä tarvitaan sopimuksemme täytäntöön
panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi tai niin kauan kuin se lainsäädännön (kirjanpitolaki,
kuluttajasuojalaki) mukaan on tarpeen säilyttää.

9.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietojasi luovutamme eteenpäin vain tahoille jotka käsittelevät tietoja meidän lukuumme tilausten
ja uutiskirjeen toimittamiseksi.
Uutiskirjeemme lähettämiseksi käytämme EU:n ja ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa tietojen
käsittelijää jolle tietojasi tällöin myös välitetään. Tietojen käsittelijä on sitoutunut EU:n tietosuojaasetuksen noudattamiseen ja maalla (Yhdysvallat) on EU:n komission mukaan soveltuva
tietosuojalainsäädäntö voimassa.
Tietoja luovutamme EU:n sisällä tilauksen toimittamiseksi perille tilauksen toimittamiseksi perille.

11.

Rekisterin suojaus
Teemme jatkuvasti työtä suojataksemme tietosi.
Sähköiset tiedot suojaamme asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin,
paperiset tulosteet säilytämme lukituissa tiloissa.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12.

Automaattinen päätöksenteko
Emme tee automatisoituja yksittäispäätöksiä (profilointi) (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22.

13.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilötietorekisteriimme on
talletettu. Samoin sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä EU:n tietosuojaasetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Mikäli olet rekisteröinyt Kärppäkaupan käyttäjä, voit koska tahansa itse kirjautua verkkokauppaan
ja tarkistaa sekä muuttaa tietojasi.
Voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojesi
käsittelyyn liittyvistä seikoista valituksen valvontaviranomaiselle.
Kirjallinen tarkastus-, muutos tai poistopyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
sähköpostitse tai postitse. Pidätämme oikeuden tarkastaa edellä mainitun pyynnön lähettäneen
henkilöllisyyden.

14 . Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme verkkosivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu selaimen
asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä huomioida että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme
sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

