TIETOSUOJASELOSTE

Georeferointi- ja tapahtumailmoituspavelut
Tietoja EU-säädöksen 2016/679 artiklojen 13 ja 14 mukaisesta henkilötietojen käsittelystä
Tämä seloste koskee niitä, jotka allekirjoittamalla tämän sopimuksen ilmoittavat aikomuksensa alkaa käyttää georeferointija tapahtumailmoituspalveluita sekä moottoriajoneuvoihin tarkoitettuja online-palveluja, joita tuottaa Meta System S.p.A.
Oy One-Pro Ab:n välityksellä.
Yllä luetellut tuotteet ja palvelut tuottaa Meta System S.p.A. Oy One-Pro Ab:n hyväksyminen ehtojen mukaisesti.
Jokaisessa asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa Oy One-Pro Ab toimii valtuutettuna myyjänä ja siten asiakkaan
sopimuskumppanina, joka vastaa myyjän velvollisuuksien täyttämisestä.
Tuotteiden asennuksesta ja palveluiden kytkemisestä vastaa Oy One-Pro Ab käyttäen Metatrak-alustaa Meta System
S.p.A:n palveluehtojen ja edellytysten mukaisesti.
Pystyäkseen tarjoamaan palvelut asianmukaisesti ja täyttääkseen sopimuksessa mainitut ehdot, Meta System S.p.A ja
Oy One-Pro Ab saattavat ajoittain joutua käsittelemään henkilötietoja.
EU-säädöksen GDPR 2016/679 ja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti Meta System ja Oy One-Pro Ab ilmoittavat tässä
selosteessa, kuinka henkilötietoja käsitellään.
1. Rekisterin ylläpitäjät ja tietosuojavastaavat
Rekisterin pitäjiä ovat



Meta System S.p.A, Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, Italia;
Oy One-Pro Ab, Puutarhatie 20 A, 01300 Vantaa, Suomi

Alla kohdissa 2(A) ja (B) mainittuja toimia ja tarkoituksia varten Meta System S.p.A. ja Oy One-Pro Ab toimivat yhdessä
asiakastietorekisterin ylläpitäjinä täyttääkseen sopimuksessa määritetyt ehdot ja tuottaakseen siinä mainitut palvelut. Siten
asiakas voi halutessaan osoittaa alla kohdassa 9 määriteltyjä rekisteriä koskevia tiedusteluja kummalle tahansa edellä
mainituista toimijoista.
Oy One-Pro Ab toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä täyttääkseen kohdassa 2(C) mainitut velvoitteet.
Meta System on nimennyt rekisterin vastuuhenkilön, jonka sähköpostiosoite on dpo@metasystem.it
Oy One-Pro Ab on nimennyt rekisterin vastuuhenkilön, jonka sähköpostiosoite on markku.koskinen@one-pro.fi.

2. Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietorekisteriin, jota ylläpitävät Meta System ja Oy One-Pro Ab yhdessä, tallentuvat sopimuksen allekirjoittamisen
yhteydessä antamasi henkilö- ja ajoneuvotiedot. Lisäksi tallennetaan online-palvelun (jatkossa Tuote) keräämät tekniset
tiedot moottoriajoneuvosta ja sen liikkeistä, kuljetun matkan pituudesta, sijainnista, nopeudesta ja onnettomuuksista.

Tietoja kerätään, jotta:
A) voit käyttää Tuotteen palveluja ja toimintoja – esimerkiksi ajoneuvon paikannusta ja valitsemasi sopimustyypin
mukaisia tapahtumailmoituksia;
B) voit hyväksyä palvelusopimuksen ja täyttää siinä esitetyt vaatimukset, ja mahdollisesti hyödyntää teknistä tukea;
C) voimme täyttää lakisääteiset ja hallinnolliset velvoitteemme.
3. Tietojenkäsittelymenetelmät
Tietoja käsitellään yllä mainittuihin tarkoituksiin pääsääntöisesti sähköisesti tietokoneen avulla siten, että artiklassa 32
(GDPR EU 2016/679) annetut tietoturvamääräykset täyttyvät.
Tämän lisäksi tiedot on suojattu siten, että niihin on rajattu pääsy.
Tiedot voivat olla tallennettuna tietokoneeseen, tulostettuna paperille, tai tallennettuna muuhun tietojenkäsittelyyn
soveltuvaan laitteeseen.
Tiedot käsitellään artiklassa 4(2) GDPR määrätyillä tavoilla. Käsittelyyn kuuluvat tiedon keruu, tallennus, järjestely,
varastointi, konsultointi, muokkaaminen, korjaaminen, valikoiminen, jäsentely, vertailu, käyttö, liittäminen, pois sulkeminen,
tiettäväksi tekeminen, poistaminen ja tuhoaminen. Henkilötietoja voidaan käsitellä paperilla, sähköisesti ja/tai
automaattisin menetelmin.
Tietojen käsittely voidaan ulkoistaa.

4. Tietojen säilyttämisen kesto
Tietoja kerää Oy One-Pro Ab, ja niitä kerää ajoneuvoon asennettu Tuote. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin
niiden lopullinen käyttötarkoitus edellyttää, ja tämän jälkeen, mikäli laki joissain tapauksissa niin vaatii. Ajoneuvon sijaintia
koskevat tiedot säilytetään anonyymisti, jolloin kaikki suorat ja epäsuorat viittaukset luonnollisiin tai laillisiin henkilöihin
poistetaan. Näitä tietoja käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Missään tapauksessa henkilökohtaisia tietoja ei
säilytetä kymmentä vuotta kauempaa sen jälkeen, kun sopimuksen voimassaolo päättyy.
Tietojen käsittely tapahtuu allekirjoittaneen henkilön (asiakkaan) suostumuksella.
5. Tietojen käsittely- ja tallennuspaikka
Yllämainittuihin tarkoituksiin kerättyä tietoa säilytetään rekisterin kahden ylläpitäjän tiloissa, jotka molemmat sijaitsevat
EU-alueella. Tiedon säilyttämisestä vastaavat asianmukaisesti koulutetut henkilöt.
Meta System S.p.A:lla on käytössään tietojen käsittelyyn suunniteltu erillinen järjestelmä, joka ylläpitää Metatrak-alustaa.
Järjestelmä on Meta System S.p.A:n tiloissa EU:n ulkopuolella. Rekisterin ylläpitäjä voi siirtää tietoja EU-alueen
ulkopuolelle vain, jos tämä on sopimuksessa mainittujen palveluehtojen täyttämiseksi välttämätöntä. Lisätietoja on
saatavilla rekisterin ylläpitäjältä osoitteesta privacy@metasystem.it.
Meta System S.p.A. säilyttää henkilökohtaisia tietoja palvelimilla, jotka sijaitsevat Itävallassa.
Oy One-Pro Ab säilyttää henkilökohtaisia tietoja palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:ssa/Suomessa.
Tarvittaessa rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää tietoja palvelimelta toiselle niin EU-alueella kuin sen ulkopuolella.
Jälkimmäisessä tapauksessa rekisterin ylläpitäjällä on velvollisuus taata, että EU:n ulkopuolelle siirrettäviä tietoja
käsitellään Euroopan Komission määräysten mukaisesti.
6. Pääsy tietoihin
Pääsy tietoihin voidaan tehdä mahdolliseksi:



Rekisterinpitäjän työntekijöille, jotka ylläpitävät tai hallinnoivat tietoja;
Kolmansille osapuolille, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut tietojenhallintatehtäviä.

7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan luovuttaa:





Luotto- ja vakuutuslaitoksille;
Tahoille, joilla on niihin lain määräämä oikeus;
Yrityksemme niille työntekijöille, jotka toimivat rekisterinpitäjinä, tietojen käsittelijöinä tai järjestelmänvalvojina;
Yrityksille, jotka harjoittavat tiepalvelutoimintaa, tai turvallisuusalan yrityksille.

Rekisterinpitäjällä on oikeus (GDPR-artiklan 6(b) ja (c) mukaisesti) luovuttaa tietoja valvontaviranomaisille,
oikeusviranomaiselle, vakuutusyhtiöille vakuutuspalveluihin liittyen, sekä kaikille niille tahoille, joilla on tietoihin laissa
määritelty oikeus. Näiden tahojen tulee käsitellä tietoja niin ikään rekisterinpitäjän tavoin.
Tietoja ei levitetä edelleen.

8. Tietojen luovuttamisen luonne ja seuraukset luovuttamatta jättämisestä
Tietojen luovuttaminen yllä mainittuihin tarkoituksiin on pakollista. Emme voi taata palvelujemme ja tuotteidemme
toimivuutta, jos tietoja ei voida luovuttaa.
9. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kumota antamansa valtuutus tietojensa käsittelyyn ja tehdä valitus asiaa valvovalle
viranomaiselle. Asiakas voi käyttää oikeuttaan lähettämällä rekisterin ylläpitäjälle asiaa koskevan vaatimuksen
seuraavasti:


Postitse Meta System S.p.A:lle, registered office in Via T. Galimberti 5, 42142 Reggio Emilia, Italia tai
sähköpostitse privacy@metasystem.it
Sähköpostitse Oy One-Pro Ab:lle, info@one-pro.fi

10. EU-säädös nro 2016/679: artiklat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ja 22 – Asiakkaan oikeus tietoihin
1. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteritiedot ja viestintä.
2. Asiakkaalla on oikeus saada seuraavat tiedot:
a. Henkilökohtaisten tietojen alkuperä;
b. Tietojen käyttötarkoitus ja -menetelmät;
c. Käsittelymenetelmä, kun kyseessä on sähköisten välineiden avulla tapahtuva tietojen käsittely;
d. Rekisterin ylläpitäjän, käsittelijän tai vastaaviin tehtäviin nimetyn henkilöllisyys artiklan 5(2) mukaisesti;
e. Tahot, joille henkilötiedot voidaan luovuttaa tai jotka pääsevät niihin käsiksi viran tai aseman puolesta.
3. Asiakkaalla on oikeus:
a. Päivittää, oikaista tai halutessaan täydentää häntä koskevia tietoja;
b. Poistaa, muuntaa anonyymiin muotoon tai estää sellaisen tiedon käyttö, jonka säilyttäminen ei ole välttämätöntä
tiedon keruun alkuperäisen tarkoituksen kannalta;
c. Saada vakuutus siitä, että henkilöt, joille tietoja on luovutettu tai joille niitä on levitetty, ovat tietoisia kohtien (a) ja
(b) mukaisista toimista ja velvollisia ne suorittamaan, jollei niiden noudattaminen osoittaudu mahdottomaksi tai
että niihin liittyy selkeästi suhteettoman suuria toimia kyseessä oleviin tietoihin nähden;
d. Tietojen siirrettävyyteen.
4. Asiakkaalla on oikeus kieltää kokonaisuudessaan tai osittain:
a. Oikeutetuista syistä henkilökohtaisten tietojensa käsittely, vaikka se olisi tietojen keräämisen tarkoituksen
mukaista;
b. Henkilökohtaisten
tietojensa
markkinointiviestintätarkoituksiin.
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