
Tietosuojaseloste

Yleisen eurooppalaisen teeosuooaaaseeuusen (oäloempänä GDPR) eli Euroopan unionin parlamentn oa neuvoseon aseeuusen (EU) 2016/679 
vaatma reuiseeriselosee (aseeuusen voimaaneulopäivä 2.e.e201)) seuä teeoa eeeWill Oy:nn veruuosivuilla eapaheuvasea eväseeiden 
ueräämiseseäe
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Ville Kestlä
Vanhaneullinuaeu 7 B 47, 90100 OyUeU
0.0 3.) 9)77
villeeuestlaaleewillef

Rekisterin nimi

eeeWill Oy:nn asiauasreuiseeri

Rekisterin käytötarkoitus

eeeWill Oy:nn asiauasreuiseeriä uä:eeeään eeeWill Oy:nn asiauassuheeiden oa eoimeusianeooen hoieamiseen liit:vissä asioissa, asiauassuheeiden 
tedotamiseen liit:viin eoimiin seuä eeeWill Oy:nn maruuinoinnissae

Rekisterin tetosisältö ja säilytysaika

Reuiseeri sisäleää asiauuaan nimen (eeunimi oa suuunimi) oa osoiteen, sähuöpostn, puhelinnumeron, mahdollisen :rie:usen nimen (oos 
asiauas on :rie:s), lasuueusosoiteen seuä sopimusa oa tlaustedoe seuä oäloennöusen asiauuaalle laadieusea asiauiroaseae

Reuiseeri voi sisäleää m:ös muiea asiauuaan aneamia :usilöllisiä lisäteeooa seuä uä:täoäteeooae Tällaiseen teeooen ealleneamisesea eeeWill Oy:nn
asiauasreuiseeriin ilmoieamme asiauuaille eriuseene Näieä muiea reuiseeriin eallennetavia teeooa voivae olla esimeruiusi asiauuaan 
s:ne:mäaiua, henuilöeunnus eai :aeunnuse

eeeWill Oy: säil:tää reuiseeröid:n uanssa laaditua eoimeusianeosopimusea liiteineen (sopimusehdoe, muistoe eapaamisisea seuä asiauiroan 
oäloennös oa muu eoimeusiannon hoieamisessa uä:eet: aineiseo) pääsääneöisest 10 vuota eoimeusiannoseae

Säännönmukaiset tetolähteet

• eeeWill Oy:nn veruuosivuilla oleva :hee:denotolomaue, oonua tedoe henuilö iese eä:tääe

• Henuilöleä ieseleään esimeruiusi sähuöpostese, puhelimiese eai muilla eavoin saadue henuilötedoee

• Sosiaalisen median eri uanavae eai veruoseoe (esime Faceboou), ooiden uauta henuilö otaa :hee:täe

• Eri teeoläheeiseä haeeue :usitäisee :hee:stedoe, uueen :rie:seen netsivue seuä aiempien eoimeusianeooen         
eoimeusianeosopimuusee oa aiemmin laadituoen asiauiroooen oäloennöuseee

Tä:täessään eeeWill Oy:nn veruuosivuilla olevan :hee:denotolomauueen eai luovutamalla tedoe muuea uauta (esime puhelimiese, 
sähuöpostese eai uiroeellä), henuilö aneaa reuiseerinpieäoälle (eeeWill Oy:) suoseumuusen aneamiensa teeooen ealleneamiseen oa uäsitel::n 
eässä teeosuooaseloseeessa uuvaeulla eavallae

Säännönmukaiset tetojen luovutukset

Kaiuui asiauuaisea ueräe:e tedoe reuiseeriin ovae luotamuusellisia, eiuä teeooa luovueeea uolmansille osapuolille ilman erie:iseä s::eä 
(esimeruiusi viranomaiseen niin vaatessa)e

eeeWill Oy:nn ueräämiä GDPRnn earuoitamia henuilöteeooa ei luovueeea eiuä siirreeä EUnn eai Euroopan ealousalueen uluopuolelle ellei se ole 
vältämäeöneä teeooen uä:töearuoieuusen eoeeutamiseusie



Rekisterin suojauksen periaateet

Reuiseerin tedoe on eallennetu eeeWill Oy:nn teeooäroeseelmiin oa ne on suooatu sieen, etei asiaanuuulumatomilla eahoilla ole pääs:ä 
reuiseeriteeoihine

Tieeoihin pääseväe uäsiusi ainoaseaan eeeWill Oy:nn asiauasreuiseeriseä vaseaavae henuilöee

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Reuiseeröid:llä on oiueus earuaseaa, mieä häneä uosuevia teeooa asiauasreuiseeriin on eallennetue

Reuiseeröid:llä on lisäusi oiueus vaata reuiseerissä olevan virheellisen tedon uoroaamiseae Tieeooen uoroausp::nnössä on :usilöieävä 
uoroatava virhe seuä ilmoieetava uoroatavae tedoee

Taruaseusp::neö seuä uoroausp::neö on eeheävä uiroallisest oa läheeetävä alleuirooieetuna :llä mainieulle reuiseeriasioisea vaseaavalle 
henuilöllee

Tietojen poistaminen

Tieeooa eeeWill Oy:nn asiauasreuiseeriseä voidaan poiseaa reuiseeröid:n vaatmuuseseae Reuiseeröid:llä on oiueus vaata teeooen poiseamisea 
asiauasreuiseeriseäe

Muut mahdolliset oikeudet

Reuiseeröid:llä on oiueus uieleää reuiseerinpieäoää uäsitelemäseä häneä ieseään uosuevia teeooa mme suoramaruuinointa vareene eisäusi 
reuiseeröid:llä on oiueus eehdä valieus valvoneaviranomaiselle, miuäli reuiseeröie: uaesoo, etä teeooenuäsitel: louuuaa hänen GDPRnn 
muuaisia oiueuusiaane

eeeWill Oy:nn veruuosivue voivae sisäleää linuueoä uolmansien osapuoleen veruuosivuillee einuieee:e netsivue eiväe ole eeeWill Oy:nn hallinnassa,
eiuä eeeWill Oy: vaseaa uolmansien osapuoleen netsivuoen sisällöseä eai niiden sisäleämiseä linueiseäe

Eväseeisiin peruseuvan viestnnän uieleäminen eapaheuu uä:täoän veruuoselaimen aseeuseen uautae

Evästeiden kerääminen

eeeWill Oy:nn veruuosivuilla uä:eeeään eväseeieäe Eväseeisiin peruseuvae tedoe voivae olla mme sivuseolla eehe:oä eoimineooa, sivuvierailuiea eai 
teeoa uä:täoän uä:tämiseä laiteiseae

Tieeooen avulla paranneeaan veruuosivuoen eoimivuuta oa sisäleöä, uehieeeään liiueeoimineaa seuä uohdenneeaan maruuinointae 
Kä:tämiämme palveluiea ovae mme Googlen palvelue (Googlen ddWords oa Google dnal:tcs)e

Eväseeee ovae uä:täoäuoheaisia, muta uä:täoää ei voida eunniseaa näiden peruseeella, ellei uä:täoä ole iese aneanue lisäteeooa esimeruiusi 
:hee:denotolomauueen uautae Kä:täoä voi iese vaiuutaa eväseeiden uä:töön oman veruuoselaimensa aseeuseen uauta, esimeruiusi 
poiseamalla eväseeee uä:eöseä eai e:hoeneämällä eväseetedoee

Oyn h:vä otaa huomioon, etä eväseeee voivae olla earpeellisia ooidenuin palveluiden asianmuuaiselle eoimimisellee

Tietosuojaseloste päivitety  8.8.20 

Huom! 

*Ennen GDPRnn voimaaneuloa 2.e.e201) henuilöteeooen uäsitel::n oa henuilöreuiseereihin sovelletava laui on Henuilöteeolaui (.23/1999), 
oonua GDPR voimaaneullessaan uorvaae GDPRnää eä:denneeään uansallisella lainsäädännöllä oa hallieus on aneanue esie:usen Tieeosuooalaiusi, 
ooea lain voimaaneullessa euleaisiin soveleamaan GDPRnn rinnallae 

**2.e.e201) saauua eämän reuiseeriseloseeen vaatmuusisea säädeeään Henuilöteeolain (.23/1999) 10 §nässäe 


