Versio 17. syyskuuta 2018

Tietosuojakäytäntö
Nelson Garden AB (jäljempänä ”Nelson Garden”) kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä
tietosuojakäytännössä kuvataan oikeutesi yksityisyydensuojaan ja sitoumuksemme
henkilötietojesi suojaamiseen. Tietosuojakäytäntömme ja ohjeemme ovat EU:n uuden
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia.

1. Tietosuojakäytännön soveltamisala
Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilöitä, jotka ovat Nelson Gardenin asiakkaita,
jälleenmyyjiä, toimittajia tai muita asianosaisia.

2. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittely on kuvattu alla sen suhteen perusteella, joka sinulla on Nelson
Gardeniin.

2.1 Henkilötiedot
Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut yksilönä voidaan tunnistaa, kuten nimi, henkilötunnus,
sähköpostiosoite, lähiosoite, puhelinnumero tai valokuva.
Henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat tietoja, jotka itse päätät meille antaa esimerkiksi
ottaessasi meihin yhteyttä verkkosivustollamme olevalla lomakkeella, puhelimitse tai
sähköpostitse. Saatamme ottaa valokuvia, kun vierailet toimipaikassamme tai kun käyt
tapahtumissa tai messuilla, joihin osallistumme.

2.2 Jälleenmyyjät ja toimittajat
Nelson Garden saattaa käsitellä yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Niihin kuuluvat muun
muassa nimi, osoite, sähköpostiosoite, tehtävä, vastuualueet ja muut tiedot, jotka ovat
välttämättömiä liikesuhteen mahdollistamiseksi.

2.3 Asiakkaat
Nelson Garden saattaa käsitellä yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Niihin kuuluvat muun
muassa nimi, osoite, sähköpostiosoite ja muut tiedot, jotka ovat välttämättömiä
asiakassuhteen mahdollistamiseksi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Nelson Garden käsittelee henkilötietoja vain siltä osin, kun käsittely on välttämätöntä.
Riippuen siitä, millainen suhde on kyseessä, henkilötietoja käsitellään suhteen hallinnoimiseksi
tai nykyisen tai tulevan liikesuhteen mahdollistamiseksi.
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4. Miten keräämme henkilötietoja
Yleisesti ottaen Nelson Garden kerää tiedot suoraan sinulta tai muiden henkilöiden kautta,
jotka liittyvät työnantajayritykseesi.
Tiedot, joita Nelson Garden sinusta kerää, voivat olla esimerkiksi:
-

yhteystietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
työsuhdetta koskevia tietoja, kuten tehtävänimike
valokuvia ja videoita, jotka sinusta on otettu tiloissamme tai tapahtumissamme.
jakamaasi sisältöä, kuten valokuvia ja videoita
muita henkilötietoja profiilissasi kolmannen osapuolen sosiaalisissa verkostoissa
(Facebook yms.)
Jos teet julkaisun, kommentin tai vastaavan julkisella foorumilla, sovelluksessa tai
verkkosivustolla, kaikki, joilla on pääsy kyseiseen paikkaan, voivat lukea tiedot ja
käyttää niitä tarkoituksiin, joita Nelson Gardenilla tai sinulla itselläsi ei ole
mahdollisuutta hallita. Nelson Garden ei vastaa tiedoista, joita luovutat kyseisenlaisissa
paikoissa. Nelson Garden ei käytä kommenttejasi ja vastaavia ilman
ennakkosuostumustasi.

5. Evästeiden käyttö
Nelson Gardenin verkkosivustoilla käytetään evästeitä. Nelson Garden käyttää evästeitä
verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja tuotteidensa markkinoimiseksi.
Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön ja tietojen käytön
evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.

6. Henkilötietojen jakaminen
Nelson Garden ei jaa henkilötietojesi kolmansille osapuolille, jotka aikovat käyttää niitä
markkinointitarkoituksiin, jollet ole antanut tähän suostumustasi.
Nelson Garden voi jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai viranomaisen pyynnöstä.

6.1 Alihankkijat ja henkilötietojen siirto
Joissakin tapauksissa Nelson Garden käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita.
Käyttäessään alihankkijoita Nelson Garden solmii aina henkilötietojen käsittelysopimuksen
varmistaakseen henkilötietojesi suojan.
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7. Henkilötietojen tallentaminen
Nelson Garden säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen laki- tai
sopimusvaatimusten noudattamiseksi. Tämä tarkoittaa, että säilytämme henkilötietojasi
kohtuullisen ajan sen jälkeen, kun viimeksi olit yhteydessä meihin. Kun kerättyjä henkilötietoja
ei enää tarvita, poistamme ne turvallisella tavalla.

8. Tietoturva ja henkilötietojen muutokset
8.1 Tietoturva
Nelson Garden on sitoutunut estämään luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, niiden
paljastamisen ja muun poikkeavan käsittelyn. Lisäksi Nelson Garden pyrkii varmistamaan
henkilötietojen asianmukaisen käytön tietojen eheyden ja käytettävyyden ylläpitämiseksi.
Käytämme kohtuullisia ja asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia prosesseja ja toimia
suojataksemme tietoja, joita keräämme ja käsittelemme.

8.2 Muutokset henkilötietoihin
Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Nelson Garden on sinusta tallentanut ja
saada mahdolliset virheet oikaistuiksi. Lähetä tarkastuspyyntö meille osoitteeseen
info@nelsongarden.fi. Voidaksemme ilmoittaa tiedot sinulle turvallisesti pyydämme sinua
todentamaan henkilöllisyytesi.
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojasi poistettaviksi, jollei tietoja enää tarvita siihen
tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Lakiin perustuvat velvoitteet voivat kuitenkin estää
meitä poistamasta tietojasi välittömästi.

9. Tietosuojakäytännön muutokset ja yhteystiedot
9.1 Muutokset tähän käytäntöön
Voimassa oleva tietosuojakäytäntö on osoitteessa nelsongarden.fi. Kehotamme sinua
tutustumaan tietosuojakäytäntöön säännöllisesti. Voimme ilmoittaa sinulle mahdollisista
muutoksista, jotka vaikuttavat oleellisesti tietosuojakäytäntöömme, myös muulla tavoin,
esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla tiedotteen verkkosivustollamme ja/tai sosiaalisessa
mediassa ennen muutosten astumista voimaan.
Tämä tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 17. syyskuuta 2018.

9.2 Yhteydenotot
Mielipiteesi on meille tärkeä. Jos sinulla on työntekijöiden tietosuojakäytäntöä koskevia
huomautuksia tai kysymyksiä, lähetä ne osoitteeseen info@nelsongarden.fi.

