Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty 10.9.2019.
1. Rekisterinpitäjä
Gredi Oy (jäljempänä ”Gredi”)
Y-tunnus: 1474817-5
Tekniikantie 14, 02150 Espoo, Suomi
Puhelin: +358 10 778 7100
Sähköposti: info@gredi.fi
2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Puhelin: +358 10 778 7100
Sähköposti: info@gredi.fi
3. Rekisterin nimi
Venetsia.net palvelun käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjillä on mahdollisuus pyytää käyttöoikeuksia Venetsia -palveluun. Palvelua käytetään
yleensä ohjelmatietojen jakeluun ja seurantaan liittyvissä asioissa. Kun käyttäjät hakevat
käyttöoikeuksia, lähettämäsi tiedot kerätään Venetsian käyttäjätietokantaan. Henkilötietoja
käytetään palvelun tuottamiseen ja rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja
analysointiin sekä tarvittaessa viestintään käyttäjien kanssa.
Käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä Gredi noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(GDPR)sekä hyviä tietojenkäsittelykäytäntöjä.
Palvelujen toimintojen käytöstä syntyy myös loki- ja ohjaustiedostoja, joihin tallennettuja
tietoja käytetään palvelujen toteuttamiseen ja toiminnallisuuden sekä turvallisuuden
varmistamiseen sekä mahdollisiin viranomaisten tai asiakasorganisaatioiden vaatimien
raporttien tekoon. Palvelun toteuttamisessa käytetään erilaisia evästeitä ja muita vastaavia
tekniikoita kuten verkkojäljitteitä ja lisäksi palvelun verkkokäytöstä kerätään tietoja palvelun
kehittämiseen erilaisiin palvelinlokeihin ja analysointijärjestelmiin. Palveluun talletettuja
tietoja käytetään myös palvelun kehittämisessä vianetsintä- ja testaustarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:



Nimi
Käyttäjätunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin vain niiden käyttäjien osalta, jotka ovat sinne itse tunnusta
pyytäneet. Tiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännöllisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai
puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää Gredille
tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
Käyttäjällä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että tietojen
käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
10. Tietojen säilyttämisaika
Tiedot, jotka on kerätty Venetsia -palvelun käyttäjinä rekisteröidyille henkilöille, säilytetään
vasta ilmoituksen jälkeen. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä
selosteessa kuvatun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Rekisteröityneet käyttäjät voivat
peruuttaa käyttöoikeutensa ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@gredi.fi, jonka jälkeen tiedot
poistetaan.
11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä profilointitarkoituksiin tai automaattisen päätöksenteon tukena.
12. Henkilötietojen käsittelyn valvonta
Henkilötiedot pysyvät luottamuksellisina. Venetsia -palvelun ylläpitäjän Gredi Oy:n
palvelinympäristö sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan, DataCenter Finland Oy:n
datakeskuksessa. Palvelinympäristö on suojattu palomuurilla ja muilla tarpeellisilla teknisillä
toimenpiteillä.

