
TIETOSUOJASELOSTE TUOTETESTAUKSET 
 

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Prizztech Oy kerää, käsittelee ja 

luovuttaa henkilötietoja tuotetestauksen yhteydessä. 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Prizztech Oy (jäljempänä 

"Prizztech", ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Prizztech vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään 

tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Prizztech Oy  Y-tunnus: 0773693-4 

PL 18 (Siltapuistokatu 14) 28101 Pori 

puh. (02) 62 62 62 yrityksen.apuna@prizz.fi 

 

Tietosuojasta vastaava henkilö: 

Henrik Vase  puh. 044 710 5313, henrik.vase@prizz.fi 

 

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN 

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan 

sinulta asiakassuostumuslomakkeella.  

Keräämme ja käsittelemme sellaisia tuotetestauksen liittyviä henkilötietoja, jotka ovat 

välttämättömiä tuotetestauksen läpiviennin kannalta, kuten perustiedot, esim. nimi, 

kotiosoite, sähköposti, puhelinnumero. 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Keräämme henkilötietoja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Käsittelemme henkilötietoja 

tuotetestauksen eri vaiheissa. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus tuotetestaukseen 

osallistumisesta. 

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:  

 lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa; 

 kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän 

puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti (esim. ulkoistetut palkkalaskenta- ja 

kirjanpitopalvelut). Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä; 

 mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai 

sen osan myynnissä; 
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 kun uskomme, että henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme 

toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten 

tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja 

 sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.  

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE 

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa 

määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.  

Henkilötietoja säilytetään tutkimuksen ja tuotetestauksen ajan. Henkilötietoja voidaan 

säilyttää tarpeellisilta osin myös tutkimuksen ja tuotetestauksen päättymisen jälkeen 

sovellettavan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa sekä viranomaisten vaatimuksien 

mukaan.  

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan 

osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.  

7. SINUN OIKEUTESI  

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi 

oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, 

jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, 

tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.  

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain 

edellyttämässä laajuudessa. 

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi 

henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti 

käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle 

rekisterinpitäjälle.  

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa 

peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole 

olemassa muuta oikeusperustetta. 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen henrik.vase@prizz.fi 

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä 

asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot 

tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.  

8. TIETOTURVA 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja 

hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, 
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väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että 

henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. 

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia 

tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle 

asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.  

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivuillamme 

www.prizz.fi/tietosuojaselosteet, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta. 

10. OTA YHTEYTTÄ 

Voit kysyä tästä selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin 

yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen henrik.vase@prizz.fi. 
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