TIETOSUOJASELOSTE

30.09.2019

1(4)

Bytecraft Oy:n tietosuojaseloste henkilötietojen
käsittelyyn
Bytecraft Oy käsittelee sekä asiakkaidensa että työnhakijoidensa henkilötietoja. Tietojen
tallennus ja hallinnointi tapahtuu huolellisesti.

Asiakasrekisteri
■

Rekisteriä pitää
a. Bytecraft Oy, Venevalkamantie 6 A 9, 02700 Kauniainen
Email: jani@bytecraft.fi
Tel: +358 50 571 5984
b. Rekisterin yhteyshenkilö
Antti Siukola
Tel: +358 40 766 3468
Email: antti.siukola@bytecraft.fi
c. Käyttö ja koostaminen
Asiakassuhteiden ylläpito ja tuotteiden sekä palveluiden markkinointi, tietoja
kolmansille osapuolille luovuttamatta. Tiedot saadaan lähtökohtaisesti asiakkailta
itseltään keskusteluiden ja viestien perusteella.
d. Sisältö
i.
Yritysten ja henkilöiden nimiä ja muita tietoja
ii.
Titteleitä
iii.
Osoitteita
iv.
Puhelinnumeroita
v.
Sähköpostiosoitteita
vi.
Laskutustietoja
vii.
Historiatietoja, kuten viestejä
e. Säilytys
Tietoja säilytetään Bytecraft Oy:n omissa tiloissa sekä palveluntarjoajien
tallennusjärjestelmissä.
f. Luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin
edellyttäessä
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
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Markkinointirekisteri
■

Rekisteriä pitää
a. Bytecraft Oy, Venevalkamantie 6 A 9, 02700 Kauniainen
Email: jani@bytecraft.fi
Tel: +358 50 571 5984
b. Rekisterin yhteyshenkilö
Antti Siukola
Tel: +358 40 766 3468
Email: antti.siukola@bytecraft.fi
c. Käyttö ja koostaminen
Asiakassuhteiden ylläpito ja tuotteiden sekä palveluiden markkinointi, tietoja
kolmansille osapuolille luovuttamatta. Tiedot saadaan lähtökohtaisesti asiakkailta
itseltään keskusteluiden ja viestien perusteella.
d. Sisältö
i.
Yritysten ja henkilöiden nimiä
ii.
Osoitteita
iii.
Puhelinnumeroita
iv.
Sähköpostiosoitteita
e. Säilytys
Tietoja säilytetään Bytecraft Oy:n omissa tiloissa sekä palveluntarjoajien
tallennusjärjestelmissä.
f. Luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin
edellyttäessä
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Työnhakijatirekisteri
■

Rekisteriä pitää
a. Bytecraft Oy, Venevalkamantie 6 A 9, 02700 Kauniainen
Email: jani@bytecraft.fi
Tel: +358 50 571 5984
b. Rekisterin yhteyshenkilö
Antti Siukola
Tel: +358 40 766 3468
Email: antti.siukola@bytecraft.fi
c. Käyttö ja koostaminen
Asiakassuhteiden ylläpito ja tuotteiden sekä palveluiden markkinointi, tietoja
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kolmansille osapuolille luovuttamatta. Tiedot saadaan lähtökohtaisesti asiakkailta
itseltään keskusteluiden ja viestien perusteella.
d. Sisältö
i.
Henkilöiden nimiä
ii.
Osoitteita
iii.
Puhelinnumeroita
iv.
Sähköpostiosoitteita
v.
CV-tietoja
vi.
Muistiinpanoja
vii.
Viestejä
viii.
Verkko-osoitteita
e. Säilytys
Tietoja säilytetään Bytecraft Oy:n omissa tiloissa sekä palveluntarjoajien
tallennusjärjestelmissä.
f. Luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin
edellyttäessä
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Oikeudet ja muut tiedot
Rekisteröity
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käyttö ja luovuttaminen suoramarkkinointiin tai
markkinatutkimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa korjata tietojaan olemalla yhteydessä
yhteyshenkilöön. Rekisteristä poistetaan ja korjataan oma-aloitetteisesti siihen tallennutta
tietoja, mikäli tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu. Tarkastuspyyntö
toimitetaan yhteyshenkilölle kirjallisesti ja siinä tulee mainita: Henkilön nimi, täydelliset
osoitetiedot ja puhelinnumero sekärekisterin nimi.

Evästeet
Bytecraft Oy:n verkkopalveluita käyttäessäsi hyväksyt evästeiden asettamisen käyttämällesi
laitteelle. Evästeiden käytöstä ilmoitetaan erikseen. Evästeiden käyttö voidaan estää kunkin
selaimen asetuksista.
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Tallennus ja tietoturva
Tiedot tallennetaan ja niiden luotettavuus ja luottamuksellisuus varmistetaan hallinnollisin sekä
teknisin toimenpitein. Tietokantoihin ei ole pääsyä muilla kuin asianosaisilla yrityksen henkilöillä,
joille näiden tietojen käsittely kuuluu.

