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1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Entecore Ky, Y-tunnus 2008701-9

Osoite: Satamakatu 13b, 70100 Kuopio

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@entecore.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mikko Antikainen

Yhteystiedot: puh. 045 652 6960, email: mikko.antikainen@entecore.fi

3. Rekisterin nimi

Bonsait-tilin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän tuottaman palvelun käyttämiseen kuten
kirjautuminen, laskutus sekä viestintä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimusehdot sekä henkilön suostumus.

5. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Rekisteröidyn nimi
- Rekisteröidyn yhteystiedot kuten puhelin ja sähköposti
- Laskutustiedot
- Tieto mahdollisesta toiminnasta jälleenmyyjänä
- Tieto mahdollisesta toiminnasta suosittelĳana
- Rekisteröidyn käyttöoikeudet palvelussa oleviin sivustoihin

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteröity tallentaa tiedot itse tilin luomisen yhteydessä. Rekisteröity voi lähettää
tiedot myös sähköpostitse tai ilmoittaa ne puhelimitse, jonka jälkeen tiedot viedään
asiakasrekisteriin rekisterinpitäjän toimesta.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Asiakasrekisteri on kokonaisuudessaan rekisterinpitäjän ylläpitämissä palveluissa.
Laskutustietoja luovutetaan laskutusjärjestelmän toimittajalle Talenom Oy:lle.
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8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Käyttäjä voi kirjautuessaan käyttää kolmannen
osapuolen kirjautumisjärjestelmää kuten Google tai Facebook kirjautumista ja näiden
tiedot voi käydä EU:n ulkopuolella.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa kun käyttäjä on aktiivinen ja/tai tilin
hallinnnoinnin ja laskutuksen osalta on tarpeen. Tämän jälkeen tiedot poistetaan tai
anonymisoidaan siten, että henkilöä ei voida enää tunnistaa.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa
tai profilointia.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on jatkuva pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä.

Rekisteröity voi vapaasti muuttaa omia henkilötietojansa tilin hallinan tarjoamien
mahdollisuuksien puitteissa. Muussa tapauksessa oikaisupyyntö on tehtävä rekisterin
yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia
varten mukaan lukien siirtoa Rekisterinpitäjän markkinointirekisteriin.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden
- Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii
sen sĳaan niiden käytön rajoittamista
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot on
saatavissa jatkuvasti oman tilinhallinnan avulla.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle,
ellei muutoin ole mainittu.


