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Henkilötietojen käyttötarkoitus 
Rekisteriin kerätään henkilötietoja, jotta voimme tarjota palveluja asianmukaisesti ja 
lainmukaisesti. Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin ja toimittamiseen, 
tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen 
ja kehittämiseen liittyen. 

Lisäksi, henkilötietoja käytetään mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun 
asiakasviestintään. 

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään olennaiset henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan 
asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen: 

– Nimi 
– Sähköpostiosoite 
– Matkapuhelinnumero 
– Yritys ja asema 
– Yrityksen osoitetiedot 
– Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan tekemät valinnat 
– Muut mahdolliset palveluiden edellyttämät tiedot 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri koostetaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn suostumuksella 
kolmannelta osapuolelta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä 
asiakastietojärjestelmien tietokannoista. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn 
omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

Hyödynnämme toiminnassamme eri yleisesti tunnettuja pilvipalveluita (mm. Wix.com 
(verkkosivut), Google.com (s-posti), Trello.com (työnkulku), Holvi.com (laskutus)). 
Palveluntarjoamme toimittavat verkkoalustoja, joita hyödynnämme osana omien 
palveluidemme tarjoamisessa asiakkaillemme. Rekisteritietonne tallentuvat 
palvelutarjoajien tietokantoihin ja sovelluksiin. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneita 
noudattamaan tietosuoja-asetusta (GDPR). 

Tarkastusoikeus 
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 
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talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Capwisen on samalla 
ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja 
käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään 
koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Capwiselle omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. 

Tietojen muuttaminen 
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja Capwisen 
asiakasrekisterissä. 

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä 
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, 
suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa 
rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta 
palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Vain määrätyt henkilöt 
pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva 
salassapitosopimus. 

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit 
ottaa yhteyttä Christoffer Wasastjernaan, toffe@capwise.fi. 

Capwise pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen 
oikeudelliset velvoitteensa. 

Seloste on laadittu 26-10-2018. 
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