TIETOSUOJASELOSTE
Decos kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme
kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä
yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa.

REKISTERINPITÄJÄ
Decos Oy
Y-tunnus: 1958827-0
Osoite: Lyhtytie 13, 00750 Helsinki
Puhelin: 09 853 1941
Sähköposti: info@decos.fi
REKISTERIN NIMI
Decos Oy:n asiakasrekisteri
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen
edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi
hallinnointiin, tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja
profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen
postilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja
voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen. Voit lopettaa uutiskirjeemme tilauksen
uutiskirjeessä olevan linkin kautta.
Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

REKISTERIN TIEDOT
Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi, tilaat
tuotteita, tilaat uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme, kirjoitat tuotekommentin, kommentoit foorumille
tai osallistut kilpailuihin. Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, mahdollinen
työpaikka, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja
kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset
ja salasanat. Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

TIETOLÄHTEET
Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla
tai muulla vastaavalla tavalla.

TIETOJEN KÄYTTÖ
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen
ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien
(esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien

laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAAMINEN
Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset
ratkaisut. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo
vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteriä
säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTYS
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty
käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään
turvallisesti.

EVÄSTEET
Voimme käyttää evästeitä. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla
verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet
käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai
pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.
Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa
asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Decos vastaa pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön
esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan toimittamalla uudet tiedot Decosille.
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta
koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse Decosille.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITTINNÄISET
Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa,
Twitterissä ja Pinterestissä, sosiaalisen median liitännäisten avulla (esimerkiksi jakamalla mainoksemme toisille
käyttäjille sosiaalisten medioiden kautta). Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median liitännäisten avulla, selaimesi välittää
myös henkilötietoja. Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Voit
estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

