Suomen Seniorikodit ry
Tietosuojaseloste
Yleistä
Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin
sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä
tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaatteilla sitä käsittelemme,
sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.
Suomen Seniorikodit ry käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan
lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.
Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai
lainsäädännön muuttuessa.
Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme
sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme
todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:
•
•
•
•
•
•

Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi
Asiakasviestintä- ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
Liiketoimintamme kehittäminen
Palveluidemme kohdentaminen sinulle

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?
Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai
myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme
käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöön panemiseksi
ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme

nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin
henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset, vanhentuneet tai muuten
puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen susanna.leppanen@suomenseniorikodit.fi

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietoja yleisen edun tai oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus
vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun käsittelylle ei ole olemassa sellaista
huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi, tai käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen
hoitamiseksi. Huomioithan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on
oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin
siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen susanna.leppanen@suomenseniorikodit.fi. Pyydämme sinua mainitsemaan nimesi, osoitteesi
ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme
varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä
valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme
muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaiseksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat

voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä
tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?
Yhteystiedot:
Suomen Seniorikodit ry
Nepenmäenkatu 6 G, 80200 JOENSUU
puh. 0102 290 680
Toiminnanjohtaja
Susanna Leppänen
puh. 050 400 5835
susanna.leppanen@suomenseniorikodit.fi

