TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin nimi:
Vazan käyttäjärekisteri
Rekisterinpitäjä:
Vazan Oy
Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere
Y-tunnus:
2855527-8
Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Matias Järvinen
1. Rekisterin pitämisen peruste
Vazan (myöhemmin tässä selosteessa Palvelu) on älypuhelimissa, tableteissa
sekä tietokoneissa toimiva palvelu, jossa on mahdollista tarjota arkiapua tai
pyytää sitä kuluttajalta toiselle. Tällaista arkiapua on esimerkiksi ruoanlaitto tai
koirien ulkoilutus.
Henkilötietoja käsitellään, jotta Palvelua kaikkine siihen kulloinkin kuuluvine
toimintoineen voidaan tarjota sen käyttäjille.
2. Rekisterin käyttötarkoitus
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden
ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä
Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Vazanin ja mahdollisesti
sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä
markkinointikilpailujen järjestämiseen. Lisätietoja palvelun ominaisuuksista
löytyy osoitteesta www.vazan.org
3. Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Henkilön yksilöintitiedot (nimi, syntymäaika ja yhteystiedot)
Lupatiedot ja kiellot
Tunnistautumis- ja käyttötiedot
4. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua
käytettäessä. Henkilötietoja voidaan mahdollisesti kerätä ja päivittää myös
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

annetun lain mukaisesti väestörekisteristä ja Suoramarkkinointiliiton
ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.
5. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla,
salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat
lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt
ennalta määritellyt henkilöt. Tietoja ei käsitellä tulostettuina dokumentteina.
6. Tietojen luovutus
Käyttäjärekisterin tietoja käytetään ainoastaan yrityksen omassa käytössä,
paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa laskutuksen ja
lisäarvopalveluiden toteuttamiseen.
7. Tietojen luovutus ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilörekisterin tietoja luovutetaan palvelun käyttäjille asiakkaan antaman
suostumuksen mukaisesti. Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta
säännönmukaisesti muille tahoille, ellei se ei ole tarpeellista yrityksen tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen takia.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun
osoitteeseen.
9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, siirtämistä tai poistamista
Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai häneen liittyvien
tietojen tuhoamista. Näihin liittyvät pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröityneen käyttäjän tiedot poistetaan kun käyttäjä tätä pyytää, ellei
lainsäädäntö, maksamattomat laskut tai perintökäytäntö vaadi niiden
säilyttämistä. Käyttäjällä on myös oikeus myös kieltää tietojensa käyttö
suoramainontaa tai muuta markkinointia varten, vaatia tietojen
anynomisoimista, sekä oikeus tulla unohdetuksi.

