Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Bitonic Systems Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
15.08.2018. Viimeisin muutos 3.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Bitonic Systems Oy
Y-tunnus: 2929772-5
Osoite: Aitolahdentie 34 A 31 33580 Tampere
Sähköposti: marko.peltomaki@bitonic.fi
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Bitonic Systems Oy:n kulloinkin noudattama
tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Toimitusjohtaja Marko Peltomäki
Yhteystiedot: Sähköposti: marko.peltomaki@bitonic.fi, puh: 050-4352272

3. Rekisterin nimi
Bitonic Systems Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja
sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus on tietoinen.
- Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.
- Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen
hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen sekä asiakasviestintään.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, yritys, osoite, postinumero,
postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköposti. Myös mahdollinen viesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,

asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa).

10. Evästeet
Bitonic Systems Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä.
Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät
tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien
tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään.

Analytiikkaevästeet
Google Analytics
Nämä evästeet keräävät anonyymia dataa sivuston käytöstä tilastointitarkoituksiin:
• _ga, 2vuotta
• _gid, 1 päivä
• _gat, 1 minuutti

Lue lisää Google Analytics -evästeistä.
Cookiemessage

Eväste tarkastaa onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön vai ei
• cookieMessage 20 päivää

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Bitonic Systems Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin
tietoihin. Bitonic Systems Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä
tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä
muutoksista.

