TIETOSUOJASELOSTE JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Sijoituskoivu Oy
Osoite: Hallilantie 1 63100 Kuortane
Puhelin: 050 3878927
Sähköposti: joli.koivu@asuntotaivas.fi
Yhteyshenkilö: Joli Koivu
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Sijoituskoivu Oy:n sähköpostilistalle liittyneitä henkilöitä ja heidän
ilmoittamiaan tietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana, sen ylläpito ja kehittäminen, sekä markkinointi että suoramarkkinoinnissa.
Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen
jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

ylläpitää

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään ainoastaan markkinointiin sisältyviä tietoja, eli niitä tietoja, joita sähköpostille
liittyessään asiakas on antanut. Näitä tietoja ovat:
Sähköpostilista:
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn kotipaikka ja osoite
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Kaupankäyntiä varten (ei mahdollista internet-sivujen kautta):

-

Rekisteröidyn henkilötunnus
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään eri kohdista verkkosivulla. Keruu on mahdollista kaikissa sähköpostilistalle
liittymistä vaativassa kohdassa. Tietoja on mahdollisuus täydentää kaupankäynnissä vaadittavilla
olennaisilla tiedoilla.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Tiedot kerätään Mailchimp sähköpostijärjestelmään salasanasuojatulle tilille. Tietoja ei luovuteta
ulkopuolisille tahoille. Mailchimp sähköpostijärjestelmän suojatut palvelimet sijaitsevat
Yhdysvalloissa. Mailchimp säilyttää tietoja Eu:n ja Yhdysvaltojen välisten lakien puitteissa.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Palveluiden toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille vain
siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi
luottamuksellisuus säilyy. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden
täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Henkilötietoja
siirrettäessä pyrimme varmistamaan, että henkilötiedot siirretään ja käsitellään tämän
tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Sijoituskoivu Oy ei säilytä rekisteröidyn tietoja kauemmin kuin on tarpeellista ja laki sallii.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus seuraaviin asioihin:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
vaatia henkilötietojensa poistamista
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisteröidyllä on milloin vain mahdollisuus
poistua sähköpostilistalta sähköpostiviestissä lukevasta ”unsubscribe”-kohdasta.
10.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse Sijoituskoivu Oy Hallilantie 1 63100
Kuortane osoitteeseen joli.koivu@asuntotaivas.fi
11.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 02.05.2019

Vastuuvapauslauseke
Asuntotaivas.fi – sivuston aineisto, ei ole sijoitusneuvontaa, eikä sitä kenenkään ole syytä sellaisena
ottaa. Asuntosijoittamiseen, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen sisältyy riski. Voit menettää
omaisuutesi osittain, tai erittäin harvinaisissa tapauksissa kokonaan. Sivustolle kirjoitetut vinkit ja
neuvot perustuvat kirjoittajien omiin kokemuksiin.
Asuntotaivas.fi, Sijoituskoivu Oy, sekä kaikki sivustolla kirjoittavat tahot eivät ota mitään vastuuta
siitä, miten kirjoituksia on tulkittu ja hyödynnetty. Vastuu on lukijalla itsellään. Sijoittajan tehtävänä
on itse tutustua ja perehtyä mahdollisimman hyvin hänelle esitettyihin materiaaleihin ja vinkkeihin.

