KESKI-POHJAN YRITYSPALVELU OY:N TIETOSUOJASELOSTE (Kannuksen yrityspalvelut)
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Kannuksen kaupungin omistama Keski-Pohjan
Yrityspalvelu Oy kerää, käyttää, suojaa ja luovuttaa asiakkaiden tai työntekijöiden henkilötietoja.
Tämä tietosuojaseloste ei sovellu yhteistyötahoihimme eri tietojärjestelmien osalta.
Pyydämme katsomaan yhteistyötahojemme tietosuojaselosteet tiedon saamiseksi siitä, miten he käyttävät
asiakastietoja. (esimerkiksi Yritystulkki http://www.yritystulkki.fi/fi/yritystulkki/tietosuojaseloste
tai Yrityssuomi https://www.suomi.fi/tietosuojaseloste)
Voimme kerätä henkilötietojasi, kun otat yhteyttä, osallistut järjestämiimme tapahtumiin, tai käytät palvelujamme.
Keräämme meille antamiasi tietoja, kuten
- henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli ja muut
yhteystiedot;
- asiointi- ja käyttötiedot, kuten tiedot mihin tapahtumiimme olet osallistunut.
- profiilitiedot, kuten kiinnostuksesi kohteet tai henkilökohtainen palautteesi
- muut henkilötiedot, jotka päätät antaa meille.
Keräämme tietoja automaattisesti
- sosiaalisen median ja verkkosivujen kävijätilastojen analytiikan avulla.
Keräämme tietoja muista lähteistä
- Voimme kerätä tietojasi muista yrityksistä ja organisaatioista, mukaan lukien rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin
samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä.
- Voimme myös kerätä julkisesti saatavilla olevaa tietoa. Voimme esimerkiksi kerätä tietoa sinusta, jos olet yhteydessä
meihin sosiaalisen median välityksellä.
- Perustamasi yrityksen tiedot yhteystietoineen siirretään PRH:n julkaisemien listojen mukaan
asiakkuudenhallintaamme. Tässä vaiheessa tiedot eivät vielä ole julkisia. Myöhemmin yrityksen suostumuksella
yritystiedot yhteystietoineen voidaan laittaa julkiseksi verkkosivuillamme (www.yrityskannus.fi) olevaan maksuttomaan
yritysrekisteriin.
Voimme käyttää keräämiämme tietoja:
- ollaksemme yhteydessä sinuun, vastataksemme pyyntöihisi sekä kertoaksemme sinua mahdollisesti kiinnostavista
palveluistamme ja tapahtumistamme
- kertoaksemme sinulle yhteistyökumppaneidemme tuotteista ja palveluista (jos annat meille luvan siihen)
- yhteydenpitoon liittyen pyyntöihin, kysymyksiin ja kommentteihin;
- halutessamme palautetta palveluistamme;
- liiketoimintamme hoitamiseksi, mukaan lukien uusien palveluiden kehittäminen, asiakastutkimusten toteuttaminen,
sekä myynti, markkinointi ja mainonta ja niiden tehokkuuden arvioiminen;
- palveluidemme, verkkopalveluidemme ja muun teknologiamme ylläpitämiseksi, hallitsemiseksi ja kehittämiseksi;
- petoksilta ja muilta rikoksilta, vaatimuksilta ja vastuilta suojautumiseksi ja niiden tunnistamiseksi ja
ennaltaehkäisemiseksi; sekä sovellettavan lain noudattamiseksi.
Voimme käyttää henkilötietojasi muillakin tavoilla, joista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai silloin, kun pyydämme
suostumustasi tietojen käsittelyyn.
Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen.
Työsuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimus ja oikeutettu etu. Tietoja voidaan käsitellä
myös suostumuksesi perusteella. Emme myy henkilötietojasi.
Luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu.
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