TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.5.2018

Nimi

Toyota Auto Finland Oy, Y-tunnus 1019670-5
Osoite

Korpivaarantie 1 01450 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 09-85181, tietosuoja@toyota.fi
Nimi
2
Hartikainen, Toyota Auto Finland Oy
Yhteyshenki- Heli
Osoite
lö rekisteriä Korpivaarantie 1 01450 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 09-85181, tietosuoja@toyota.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

toyota.fi-verkkosivusto

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilön tilannekohtaisen hyväksynnän pohjalta seuraavia
tarkoituksia varten:
-palvelun toteuttaminen,
-palautteen käsittely,
-asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
-markkinointi,
-kilpailut tai arvonnat,
-mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
-muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai
laki sitä vaatii.
Ilmoitamme kunkin käyttötarkoituksen yhteydessä tarkan säilytysajan henkilötiedoille.

-yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
-asiakassuhdetta koskevat tiedot,
-asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
-arvonta- ja kilpailuvastaustiedot,
-mahdolliset luvat ja suostumukset,
-mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6
Tiedot antaa palautetta antava tai palvelua toyota.fi-sivuston kautta pyytävä henkilö itse.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:
-valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, jotka käyttäjä on valinnut ensisijaisiksi valtuutetuiksi
jälleenmyyjiksi tai korjaamoiksi tai jotka ovat käyttäjää lähinnä (postinumeron ja osoitteen
perusteella) tai joihin käyttäjä on ollut yhteydessä
-Toyota Finance Finland Oy:lle (Toyota Rahoitus)

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen
ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa, Toyota
ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason. Ilmoitamme
aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle
erillisen tietosuojailmoituksen kautta.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa.
Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palautteet, palvelupyynnöt ja esitetilaustiedot tallentuvat Toyota Auto
Finlandin omistamaan tietokantaan, joihin pääsy on vain Toyota Auto Finland
Oy:n nimeämillä henkilöillä, joilla on tarve tietojen käsittelyyn.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kohdassa 1. mainittujen yhteydenottokanavien kautta.

11
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle
Oikeus vaatia rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön osoitteeseen
tiedon
tietosuoja@toyota.fi.
korjaamista
Voit myös itse korjata omia tietojasi muuttamalla tietosuoja-asetuksia, päivittämällä käyttäjätiliäsi, ja
toimimalla ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
varten. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin (voit halutessasi myös
ilmoittaa meille, minkä kanavan kautta ja kuinka usein haluat meidän ottavan yhteyttä) tai
henkilötietojen jakamiseen kolmannen osapuolen kanssa markkinointitarkoitukseen. Voit myös
pyytää meitä poistamaan itseäsi koskevat tiedot lukuun ottamatta tietoja, jotka on säilytettävä
tiettyihin erikoistarkoituksiin (kuten tietyn tapahtuman todistamiseksi) tai tietoja jotka on lain mukaan
säilytettävä.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi myös olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

