
 
 

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Elpress AB:llä 

Kun annat tietoja itsestäsi Elpressille, on tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi. Huolehdimme tarkasti 
henkilökohtaisesta yksityisyyden suojastasi. 

Tämä käytäntö selittää miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Tässä kuvataan myös mitä oikeuksia 
sinulla on meitä kohtaan, sekä miten voit valvoa oikeuksiasi. Voit aina olla yhteydessä meihin yksityisyyden- 
ja tietosuojaa koskevissa kysymyksissä lähettämällä sähköpostiviestin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.  

Voidaksemme täyttää velvoitteemme henkilöstöä, asiakkaita ja toimittajia kohtaan, meidän on voitava 
käsitellä henkilötietojasi alla olevan mukaisesti. Teemme tämän huomioiden yksityisyydensuojasi 
mahdollisimman huolellisesti.   

Tietoja joita keräämme  

Voimme kerätä mm. seuraavia tietoja: 

• Henkilö- ja yhteystietoja: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, 
matkapuhelinnumero, jne.  

Antamasi tiedot ovat yleisesti tarpeen sopimussuhteen luomiseksi kanssamme, ja muut keräämämme tiedot 
ovat yleisesti tarpeen muihin tarkoituksiin.  

Kenelle voimme mahdollisesti jakaa tietojasi? 

Tietojesi turvallisen käsittelyn varmistamiseksi, teemme kaikki oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet, jotka ovat kohtuudella mahdollisia.  

• Toimittajat ja alihankkijat, kuten konsernimme sisäiset yhtiöt  
Voimme jakaa henkilökohtaisia tietojasi toimittajille tai alihankkijoille sinun ja meidän välisen 
sopimuksen mukaisten sitoumusten täyttämiseksi. 

• Viranomaiset 
Voimme toimittaa tarvittavat tiedot viranomaisille, kuten poliisille, veroviranomaisille tai muille 
viranomaisille, jos laki sitä meiltä vaatii, tai jos olet suostunut tällaiseen menettelyyn. Esimerkki 
oikeudellisesta velvoitteesta on antaa tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen. 

• Tätä EMME tule tekemään tiedoillesi  
Emme tule myymään henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. 

  

  



 
 

 

Oikeutesi saada, oikaista ja poistaa tietoja  

• Oikeus saada omat tiedot käyttöösi  
Voit pyytää kopion (rekisteriotteen) tiedoista jotka haluat, ja tarkistaa mitä tietoja meillä on sinusta. 
Kopion pyytäminen on ilmaista.  

• Oikeus korjaukseen  
Sinulla on oikeus korjata virheelliset tai epätäydelliset tiedot itsestäsi.  

• Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi ")  
Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan siinä tapauksessa, että tiedot eivät enää ole 
välttämättömiä siihen tarkoitukseen, kun ne kerättiin. Lain mukaiset velvoitteet voivat kuitenkin estää 
meitä poistamaan osia tiedoistasi välittömästi. Nämä velvoitteet ovat peräisin kirjanpito- ja 
verolainsäädännöstä, pankki- ja rahanpesulainsäädännöstä, mutta myös 
kuluttajaoikeuslainsäädännöstä. Tällaisissa tapauksissa estämme säilyttämisvelvollisten tietojen 
käyttämisen muuhun tarkoitukseen kuin tällaisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen., 
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