Yleistä
Hyväksymällä nämä tietosuojakäytänteet käyttämällä Foodlean Oy:n palveluita hyväksyt samalla
sen, että Foodlean Oy jatkossa Foodlean kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietojasi
tietosuojasääntelyn / Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja seuraavien ehtojen mukaisesti.
Varaathan riittävästi aikaa tämän tietosuojakäytänteen lukemiseen.

Kiitos
Kiitos kun olet tutustunut palveluumme. Otamme yksityisyyden suojan vakavasti ja haluamme että
tunnet olosi turvalliseksi käyttäessäsi palveluitamme.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä:
Foodlean Oy
Y-tunnus 2994849-5
Yritystie 5
82730 Tuupovaara
Suomi Finland
Puhelinnumero: +358503419522
Sähköposti: info@foodlean.fi
Jos haluat lisätietoja tai pyytää tai poistaa henkilötietoja ole yhteydessä sähköpostiin:
info@foodlean.fi

Tietosuojavaltuutettu
Jukka Kuutti
+358452464001

Käyttäjästä kerättävät tiedot
Tiedot, kun vierailet nettisivuillamme
TIETO

SELITYS

Laitetiedot

Laite-tunnus, käyttöjärjestelmä ja vastaavat
versiot tai laitteen tunnisteet

Yhteyttä koskevat tiedot

Aika, päivämäärä ja nettisivuston käytön
kesto, alkuperä, vastaava IP-osoite ja muu
protokollatieto

Tiedot, kun käytät Foodlean sovellusta

TIETO

TARKENNUS

Yhteys ja kirjautumistiedot

Etunimi, Sukunimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja salasana

Yhteyttä koskevat tiedot

Aika, päivämäärä ja nettisivuston käytön kesto,
alkuperä, vastaava IP-osoite ja muu protokollatieto

Laitetiedot

Laitteen tunnus, käyttöjärjestelmä ja vastaavat versiot
sekä muut laitteen tunnisteet

Tilaustiedot ja maksutiedot

Tilaushistoria. Mikäli asiakas tallentaa maksukorttinsa
tiedot käytetään niiden säilytyspaikkana ulkopuolista
palveluntarjoajaa(Kohta Maksukorttien tiedot ja
rahaliikenne)

Miksi tietoja kerätään?
Foodlean käsittelee henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:
Tilauksen oikeaan toimitukseen, maksuvälinepetosten ehkäisyä varten, markkinointiviestintään ja
asiakaspalveluun

Mistä tiedot kerätään?
Foodlean kerää tietosi rekisteröinnin yhteydessä, sekä käyttäessäsi sovellusta

Tietojen säilytysjat
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tietojen käyttötarkoitusta varten tai jos henkilö
pyytää tietojaan poistettavan. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella
käyttötarkoituksesta, lainmukaisesta käsittelyperusteesta ja tilanteesta riippuen.
Henkilötiedot voidaan myös poistaa siinä tilanteessa, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa tai
pyytää tietojensa poistoa (eikä meillä ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta), sopimussuhde
päättyy tai kun tieto on vanhentunutta tai virheellistä. Tiedon säilytysaikoja voi ohjata myös
lainsäädäntö (esim. kirjanpito, verotus, työsopimuslaki) sekä oikeudellisten vaateiden esittämiseen
liittyvien määräaikojen kuluminen (esim. kanneajat). Saatamme tarvittaessa myös päivittää tietoja.

Tietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti suomalaisilla ja EU:n alueella sijaitsevilla palvelimilla.
Henkilötietoja kuitenkin tallennetaan ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, jolloin
saattavat jotkut palveluntarjoajamme sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tällaisia palveluntarjoajia
ovat muun muassa Microsoft, Google ja MailChimp. Tässä tapauksessa varmistamme, että
tietojen siirto tapahtuu lain edellyttämiä riittäviä suojakeinoja hyödyntäen.

Maksukorttien tiedot ja rahaliikenne
Foodleanin rahaliikenne toteutetaan ulkopuolisen toimijan avulla. Mikäli asiakas tallentaa
maksukorttinsa tiedot käytetään niiden säilytyspaikkana Payment Card Industry Data Security
Standards (PCI DSS) täyttävää yhteistyökumppania Stripe(stripe.com). Foodlean ei itse säilytä
missään vaiheessa asiakkaan maksukorttitietoja. Foodlean säilyttää vain yksilöydyn tunnisteen
maksupalveluntarjoajan palveluun. Foodleanin yhteistyökumppani on täyttänyt PCI tason yksi
maksupalveluntarjoaja.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja säilytetään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja tiedot on suojattu alan
yleisten standardien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu käyttöoikeuksin. Käsittelemme
tietoja luottamuksellisina eli emme luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja markkinointitarkoituksiin
organisaatiomme ulkopuolelle. Toimitilamme ovat myös hyvin suojatut ja lukitut. Foodlean käyttää
erilaisia tekniikoita(mm. salaus) ja rajauksia tietoihin.

Tämän tietosuojaselosteen päivittäminen
Pidätämme oikeuden tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka
tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös
lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen.

