TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.3.2020

Nimi

Toyota Auto Finland Oy
Osoite

Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin 09 85 181
Nimi
2
Huopalainen
Yhteyshenki- Mika
Osoite
lö rekisteriä Korpivaarantie 1, 01450 vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelin 09 85181

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Toyotakuukausitilaus -verkkopalvelu

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilön tilannekohtaisen hyväksynnän pohjalta seuraavia
tarkoituksia varten:
-palvelun toteuttaminen,
-palautteen käsittely,
-asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
-markkinointi,
-kilpailut tai arvonnat,
-mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
-muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai
laki sitä vaatii.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
-asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaustiedot, maksutiedot, viestihistoria
-asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot
-asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
-mahdolliset luvat ja suostumukset,
-mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Toyotakuukausitilaus.fi -verkkopalvelu ja sinne henkilön itse antamat tiedot.
Suomen asiakastieto ja Digi- ja väestötietovirasto (entinen VRK), asiakkaan antamien tietojen
varmistamiseen.
VERIFF-tunnistuspalvelu asiakkaan tunnistamiseen (Veriff OÜ).
NETS-verkkopalvelu operoi maksuliikenteen (Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike)
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7
Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:
Tietojen
- Valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, jotka asiakas on valinnut noutopisteekseen.
sään- NETS-palvelulle (Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike) maksutapahtumatietojen osalta.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen
ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa,
Toyota ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason.
Ilmoitamme aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot
annetaan käyttäjälle erillisen tietosuojailmoituksen kautta.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa.
Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palvelutiedot ja palautteet tallentuvat Toyota Auto Finlandin omistamaan tietokantaan, joihin pääsy
on vain Toyota Auto Finland Oy:n nimeämillä henkilöillä, joilla on tarve tietojen käsittelyyn.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.

11
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle
Oikeus vaatia rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
tiedon
korjaamista

12
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse tai postitse
Muut henkilö- kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

