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Tietosuojaseloste
C3C Engineering Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen
käsittelyä koskevia Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu
henkilötietoihin, joita keräämme verkkosivustomme käyttäjiltä.

Rekisterin pitäjä
C3C Engineering Oy
Y-Tunnus: 2956629-4
Keilaranta 17 C 5, 02150 Espoo
info@c3c.fi

Rekisteristä vastaava henkilö
Toni Kamula, toni.kamula@c3c.fi

Rekisterin nimi
C3C Oy verkkosivut

Rekisterin käyttötarkoitus
Käytämme kerättyä tietoja yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen,
verkkosivustomme analysointiin ja kehittämiseen, markkinointiviestintään sekä asiakassuhteen ylläpitoon
ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Saamme käyttäjän henkilötietoja sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, jonka tietosisältö
määräytyy käyttäjän itse täyttämien tietojen pohjalta.
Kerätyt tiedot ovat:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Asiakkaan vapaaseen viestikenttään täyttämät tiedot, kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön aihe
ja viesti C3C Engineering Oy:lle.
Lomakkeen kautta saapuva tieto tallentuu C3C Engineering Oy:n sähköpostijärjestelmään.
Verkkosivustolla käytettävien evästeiden ja analytiikkatyökalujen kautta kerättävät tiedot.

Tietojen säilytysaika
C3C Engineering Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle
päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Säännön mukaiset tietolähteet
Keräämme verkkopalvelumme kautta sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja
verkkosivustovierailuista.
Saamme käyttäjän henkilötietoja käyttäjältä itseltään sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.
Tietoja kerätään myös Google Analytics –työkalun avulla, jolla kootaan tilastollista analytiikkaa
verkkosivuvierailuista.
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Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. C3C Oy:n rekisterin lisäksi, tiedot tallentuvat
C3C Engineering Oy:n Ruotsalaisen, Pohjoismaissa toimivan emoyhtiön C3C Engineering Ab:n
asiakastietorekisteriin. Yksilöityjä henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Evästeiden käyttö
Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle ja joka yleensä sisältää
anonyymejä tunnistetietoja helpottamaan muun muassa verkkosivuston käyttöä.
Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen
keräämiseksi. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt
evästeiden käytön.
Verkkosivustollamme käytetään Google Analytics -verkkoanalysointityökalua. Google Analytics käyttää
evästeitä, jotka ovat tekstitiedostojen muodossa tietokoneessasi, parantaakseen sivuston käytön
analysointia.
Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä toimi. Jos et halua
hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Saat lisätietoa evästeiden estosta käyttämäsi
selaimen ohjeista.
Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietojen käyttöoikeus on vain niillä C3C Engineering Oy:n ja
C3C Engineering Ab:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös
oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi pyytää tietojensa
tarkastusta ja/tai korjausta ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja
toimittamalla kirjallisen pyynnön sähköpostitse.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä dokumentilla.
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