Tietosuojaseloste
Tämä on henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän
tietoselosteen ehdot käyttämällä Moppi.comin palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja,
käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Moppicomin palveluita.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Moppicom Oy (jäljempänä ”Moppicom”)
Y-tunnus: 2689633-5
Nordenskiöldinkatu 3, 00250 Helsinki
Puhelin: +358 20 718 13 00

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Fredrik Engvall
c/o Moppicom Oy
Puhelin: +358 20 718 13 00
Sähköposti: privacy(at)moppi.com

3. REKISTERIN NIMI
Moppicomin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva kuluttajien asiakasrekisteri
(”Moppicomin kuluttaja-asiakasrekisteri”)

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja
analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja
suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja
asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Moppicomin ja huolella
valittujen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi,
etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi
lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toimintaajatusta ja joissa
tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Moppicomin käyttötarkoitusten kanssa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•

•

etu- ja sukunimi
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden
tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim.
IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn
selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin
sekä tapahtumiin osallistuminen)

•

•
•
•
•

asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim.
maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja
palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien
taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
syntymäaika
kieli
edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia
tietoja:
•
•
•

asiakasnumero
henkilötunnus
laskutus- ja perintätiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
•
•
•
•

käyttäjätunnus
salasana
nimimerkki
tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita
rekisteröity käyttää (mm. Moppicomin verkko- ja mobiilipalvelut sekä Moppicomin sosiaalisen median
kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja
tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi, Moppicomin yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Moppicomin yhteistyökumppaneille,
jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti
tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Moppicomin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja
joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Moppicomin käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai
tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.
Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille missään olosuhteissa, ellei lakisääteisiä
vaatimuksia ole tai antamatta etukäteen suostumustasi.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Moppicom myy tai muutoin
järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen
käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia.

8. REKISTERIN SUOJAUS
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksytävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot
sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöydyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
Moppicom noudattaa varotoimia sen varmistamiseksi, että henkilökuntamme ja työntekijät joille on
annettu pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin, omaavat riittävän koulutuksen tietojen käsittelyyn tämän
käytännön ja tietosuojalainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Me harkitsemme kurinpidollisia toimia
henkilöstöä ja työntekijöitämme vastaan, mikäli niitä ei noudateta tarkoituksenmukaisesti.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin
on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava
kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Rekisterödyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla
yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
Jos haluat tarkastella henkilötietojasi, jotka meillä on sinusta, sinulla on oikeus pyytää lisätietoja.
Lähetä tällainen pyyntö henkilökohtaisesti tietosuojavaltuutetulle osoitteeseen privacy@moppi.com ja
me noudatamme pyyntöäsi nopeasti.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Moppicom kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen. Moppicom suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön
säännöllisesti.

