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Voimaantulo

Käyttämällä palveluitamme hyväksyt, että Suncomet käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa 
kuvatulla tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Suncometin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi. [Yleinen tietosuoja-
asetus (679/2016) art 6 (1)(b)]

Mitä tietoja keräämme?

Yrityksemme kerää seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, 
henkilöturvatunnus, IP-osoite, asiakashistoriatiedot kuten sähköpostiosoitteet ja sähköpostit palvelun käyttöön 
liittyen.

Kuinka keräämme tiedot

Asiakasrekisterimme tietolähteitä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, palvelun tuottamisen tai ylläpidon 
yhteydessä muodostuneet tiedot tai sähköpostitse esille tulleet tiedot.

Muualta hankittavat tiedot ja niiden käsittelyn peruste:
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Patentti ja rekisterihallitus (prh.fi, ytj.fi): Asiakkaan rekisterinumero ja yhteystiedot. Peruste : asiakassuhteen 
hoito.

Suomen Asiakastieto Oy: Asiakkaan yhteystiedot sekä luottotiedot. Peruste : Asiakkaan maksukyvyn ja 
henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen sekä perinnän suunnittelu (luotonvalvonta).

Kansainväliset ja kansalliset verkkotunnusrekisterit : Verkkotunnusten WHOIS-tiedot. Peruste: asiakassuhteen 
hoito.

Lisäksi:

Yrityksemme toimii henkilötietojen käsittelijänä fi-verkkotunnusten osalta Liikenne - ja viestintäviraston 
(Traficom) lukuun.

Yrityksemme toimiihenkilötietojen käsittelijänä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämässä 
asiakastietorekisterissä. 

Kuinka käytämme tietoja

Henkilötietoja käsitellään Suncometin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi.

Emme seuraa toimintaasi evästeiden avulla.

Emme luovuta asiakasrekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. 
Esimerkiksi verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä joudumme luovuttamaan verkkotunnusrekisterille 
verkkotunnuksen käyttäjää koskevat tiedot.

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille ainoastaan lain edellyttämissä rajoissa.

Kuinka säilytämme tietoja

Kerätyt henkilötiedot säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopassa.

Säilytämme kerättyjä henkilötietoja niin kauan, kun niiden käsittelemiselle on olemassa tietosuoja-asetuksen 
(679/2016) edellyttämä peruste.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisen 
arvioinnin päätteeksi.

Rekisterin tiedot ovat suojattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja
niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.

Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan asiaan kuuluvilla henkilöillä ja rekisterin tietojen käsittelystä jää 
lokimerkintä.

Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen 
vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn henkilötietoja koskevat oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin:

Voit milloin tahansa pyytää meiltä sinua koskevat henkilötiedot.
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Oikeus korjata sinua koskevien tiedot:

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään sinua koskevat henkilötiedot, joiden katsot olevan
virheellisiä tai puutteellisia. 

Oikeus poistaa sinua koskevat tiedot:

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot edellyttäen, että tietojen poistamiselle 
ei ole laista johtuvaa estettä.

Oikeus rajoittaa sinua koskevien tietojen käsittelyä:

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittaaan sinua koskevien tietojen käsittelyä edellyttäen, 

että rajoittamiselle ei ole laista johtuvaa estettä. 

Oikeus kieltäytyä tietojen käsittelystä:

Sinulla on oikeus estää tietojesi käsittely edellyttäen, että estämiselle ei ole laista johtuvaa estettä. 

Oikeus siirtää sinua koskevat tiedot:

Sinulla on oikeus siirtää sinua koskevat toiselle organisaatiolle tai sinulle itsellesi edellyttäen, että siirtämiselle 
ei ole laista johtuvaa estettä.

Henkilötietojen käsittely ja muut palvelut

Internetsivumme sisältää linkkejä myös muiden palveluntarjoajien sivuille. On tärkeää pitää mielessä, että tämä
tietosuojaseloste koskee vain Suncomet Oy:n internetsivuja ja Suncomet Oy:ltä ostettuja palveluja ja tuotteita, 
jotka se itse tuottaa.

Tutustuthan huolellisesti myös muiden palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin ja käytäntöihin.

Vakuutukset

Rekisterinpitäjä on vakuuttanut käytetyt sähköiset varmenteet tietoturvaloukkauksen varalta sekä toimintansa 
tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisen vahingonkorvausvastuun varalta.

Muutokset tietosuoja-asioissa

Arvioimme säännöllisesti henkilötietoja koskevia käytäntöjämme. Muutoksista tiedotetaan erikseen 
internetsivuillamme osoitteessa https://suncomet.fi. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 26.10.2021.
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Suncomet Oy:n yhteystiedot henkilötietoja koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai haluat käyttää edellä mainittuja 
rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia, otathan yhteyttä meihin:

Sähköpostitse: privacy (at) suncomet.fi

Tai kirjeitse: Suncomet Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki

Mikäli teet pyynnön käsitellä sinua koskevia tietoja, vastaamme sinulle viimeistään yhden kuukauden kuluessa.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot

Rekisteröitynä sinulla oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsot, että 
henkilötietojasi on käsitelty ilman lainmukaista perustetta. Löydät Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 
https://tietosuoja.fi/ osoitteesta.

Pyydämme kuitenkin, että ensisijaisesti olet yhteydessä meihin, mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää 
liittyen henkilötietojesi käsittelyyn.
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