Tietosuojaseloste
Päivitetty 31.1.2019
Huomautus: SOENIA ™ on BrainCare Oy: n rekisteröity ja omistama tavaramerkki. Sivustoa ylläpitää
BrainCare Oy, www.braincare.fi
Kunnioitamme verkkosivustomme ( www.soenia.fi and www.soenia.com ) visitors. Käsittelemme
kaikki tiedot, jotka annat tällä sivustolla luottamuksellisesti ja Suomen henkilötietolain (523/1999) ja
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (EU) 2016/679 mukaisesti.
Tämä käytäntö selittää, miten käytämme ja käsittelemme keräämämme tiedot, kun käyt
verkkosivustossamme. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ja evästeiden
käytön. Annat luvan asettaa evästeitä tietokoneellesi sallimalla evästeet selaimen asetuksissa.
Tämän tietosuojakäytännön voimassaolopäivä on 25. toukokuuta 2018. Pidätämme oikeuden
päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä.
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+358 46 922 7776

Rekisterin nimi
SOENIA Customer Register of BrainCare Oy.

Tarkoitus henkilötietojen käsittelyyn
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään pääasiassa yhteydenottolomakkeella
vastaanotettujen yhteystietopyyntöjen hallintaan ja niihin vastaamiseen, jotta asiakkaamme voivat
lähettää informaatiota ja mainosmateriaalia, jonka he ovat päättäneet saada tilaamalla
uutiskirjeemme tai täyttämällä muita lomakkeita. Tietoja käytetään myös tunnistamaan mahdollisia

uusia asiakkaita ja ottamaan yhteyttä niihin. Kolmannen osapuolen organisaatiot eivät käsittele
henkilötietoja.

Henkilökohtaisten tietojen hallinta
Keräämme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka lähetät vapaaehtoisesti verkkosivuillamme. Kun
esimerkiksi täytät yhteystietopyynnön lomakkeen, nimesi ja sähköpostiosoitteesi kysytään. Kun
annat meille nämä tiedot, annatte luvan kerätä, käyttää, paljastaa ja tallentaa näitä tietoja tämän
tietosuojakäytännön mukaisesti.

Henkilötietojen tunnistaminen ja luovuttaminen
Emme luovuta henkilökohtaisia tietojasi BrainCare Oy: n ulkopuolisille tahoille. Jos kuitenkin pyydät
liittymään uutiskirjeeseesi, tietojasi voidaan siirtää tallennukseen tai käsittelyyn luotetuille
palveluntarjoajillemme, esimerkiksi Mailchimpille, EU: ssa ja ETA: ssa tai sen ulkopuolella. Lisätietoja
on Mailchimpin tietosuojaselosteessa. Kolmansilla osapuolilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin
tarkoituksiinsa, ja niiden on varmistettava riittävä tietosuoja.

Rekisterin turvallisuus ja tietosuoja
Rekisterissä olevat tiedot suojataan ohjelmiston käyttöoikeuksien valvonnalla ja niihin voivat
tutustua vain BrainCare Oy: n valtuutetut työntekijät.

Automaattisesti kerättävät tiedot
Verkkosivustomme webhotellin tarjoajan teknisten lokien osana keräämme nimettömiä tietoja
käyttäytymisestäsi sivuillamme. Nämä tiedot voivat sisältää IP-osoitteen, selaimen tunnuksen ja
selausaktiviteetin, tietokoneen käyttöjärjestelmän ja muita tietoja siitä, miten olet käyttänyt yhteyttä
sivustoosi. Keräämme nämä tiedot osana lokitiedostoja sekä evästeiden tai muiden
seurantatekniikoiden avulla. Tätä nimettömiä tietoja ei koskaan yhdistetä edellä kuvattuihin
henkilökohtaisiin tunnistetietoihin.

Evästeet
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi. Evästeitä käytetään laajasti
sivustojen toimintojen ja tehokkuuden parantamiseen. Tällä hetkellä BrainCare Oy ei käytä evästeitä.

Tietosuojapyynnöt
Sinulla on oikeus tarkistaa kaikki meille tallentamasi henkilökohtaiset tiedot ja tehdä muutoksia
tähän tietoon, mikäli siinä on virheitä. Pyynnöstä voimme myös poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot
rekisteristämme. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Jos sinulla on yksityisyyttä koskevia pyyntöjä tai kysymyksiä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen jp [at] braincare.fi tai postitse osoitteeseen BrainCare Oy / Biokatu 6, 33520 Tampere.

