
Yksityisyyden   suoja   
  

1. Mitä   tietoa   käsittelemme?   
  

Wellpro   käsittelee   seuraavanlaisia   tietoja   palvelun   käyttäjistä   
- internet-selaimen   evästetietoja   joiden   avulla   kehitämme   ja   ylläpidämme   palvelua   
- silloin   kun   sivustomme   käyttö   edellyttää   henkilön   rekisteröitymistä,   saatamme   kerätä   

henkilötietoja   palvelun   tuottamisen   varmistamiseksi.   Tyypillisiä   kerättäviä   tietoja   
voivat   olla   nimi,   puhelinnumero,   sähköposti,   osoite.   

- kun   henkilö   täyttää   lomakkeen   sivustollamme,   keräämme   vähintään   
sähköpostiosoitteen   

- lomakkeiden   tiedot   kerätään   tutkimus-   ja   tilastointi   tarkoituksiin   
  

2. Miksi   keräämme   tietoja?     
  

- sopimus-   ja   muiden   lupaustemme   ja   velvollisuuksiemme   täyttäminen   
- asiakassuhteemme   hoitaminen   
- palvelun   ylläpidon   suorittamat   tutkimus-   ja   tilastointi   tarkoitukset   

  
3. Mistä   henkilötietoja   hankitaan?   

  
Saamme   tietoja   pääsääntöisesti   henkilöltä   itseltään.   Tietoja   käsittelemme   henkilön   
antamalla   suostumuksella.   
Palvelumme   käyttäjät   ovat   täysi-ikäisiä.   
  

4. Luovutetaanko   henkilötietoja   eteenpäin   tai   siirretäänkö   niitä   ETA-maiden   
ulkopuolelle?   

Tiedot   säilytetään   Wellpron   palvelimilla   ja   niitä   ei   siirretä   EU/ETA-alueen   ulkopuolelle.  

Henkilötietojen   ja   lomakkeiden   tietojen   siirtäminen   edellyttää   aina   rekisteröityneen   

valtuutusta.   

5. Miten   suojaamme   tiedot   ja   miten   pitkään   niitä   säilytämme?   

Henkilötietoja   sisältävän   järjestelmän   käyttöön   ovat   oikeutettuja   vain   ne   työntekijämme,   
joilla   työnsä   puolesta   on   oikeus   käsitellä   asiakastietoja.   Kullakin   käyttäjällä   on   oma   
käyttäjätunnus   ja   salasana   järjestelmään.   Tiedot   kerätään   tietokantoihin,   jotka   ovat   
palomuurein,   salasanoin   ja   muilla   teknisillä   keinoilla   suojattuja.   
  

Tietojen   säilyttämisen   elinkaari   on   6   vuotta   rekisteröityneen   tekemästä   viimeisestä   
muutoksesta,   jonka   jälkeen   rekisteröityneen   tiedot   ja   dokumentit   poistetaan   Wellpron   
järjestelmistä.   
  



6. Tietosuojaoikeutesi   
  

Haluamme   varmistaa   että   jokainen   palvelumme   käyttäjä   on   tietoinen   tietosuojaan   
liittyvistä   oikeuksistaan.     
  

Tietojen   saantioikeus   
- Sinulla   on   oikeus   pyytää   Wellprolta   tietosi   kerran   vuodessa   veloituksetta   

Tietojen   siirrettävyys   
- Sinulla   on   oikeus   pyytää,   että   siirrämme   keräämämme   tiedot   toiselle   

organisaatiolle   tai   suoraan   sinulle   
Tietojen   käsittelyn   rajoittaminen   tai   vastustaminen   

- Sinulla   on   oikeus   pyytää   Wellpro:ta   rajoittamaan   henkilötietojesi   käsittelyä   ja/tai   
vastustaa   käsittelyä  

Oikaisuvaatimus   
- Sinulla   on   oikeus   pyytää   Wellpro:ta   korjaamaan   tiedot,   jotka   ovat   mielestäsi   

virheellisiä   tai   puutteellisia   
Tietojen   poistaminen   

- Sinulla   on   oikeus   pyytää   Wellpro:ta   poistamaan   henkilötietosi   
Jos   teet   meille   pyynnön,   vastaamme   sinulle   kuukauden   kuluessa.   Jos   haluat   käyttää   
näitä   oikeuksia,   voit   tehdä   pyynnön   sähköpostilla    info@wellpro.fi    .   
  

7. Yhteydenotot   ja   lisätiedot   
  

Jos   sinulla   on   kysyttävää   tästä   Yksityisyyden   suoja-selosteesta,   haluat   tietää   mitä   tietoja   
sinusta   on   järjestelmissämme   tai   haluat   lisätietoa   tietosuoja   oikeuksistasi,   voit   olla   
yhteydessä   sähköpostilla   info@wellpro.fi.   
  

8. wellpro.fi   ja   ikä.plus   -sivustojen   rekisterinpitäjä   
  

Wellpro   Impact   Solutions   Oy   
Y-tunnus   3227015-2   
  

9. Päivitykset   ja   muutokset   
  

Tämä   seloste   on   viimeksi   päivitetty   28.9.2021.   Wellpro   varaa   oikeuden   muuttaa   
rekisteriselosteen   sisältöä   ilmoittamatta   tästä   erikseen   palvelun   käyttäjille.   
Palvelun   käyttäjän   vastuulla   on   tutustua   Yksityisyyden   suoja-selosteen   sisältöön   
säännöllisesti.   
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