Tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka käsittelemme tietojasi, kun käytät verkkosivujamme, kun
lähetämme sinulle toimintaamme tai tapahtumiimme liittyviä sähköposteja tai kun otat meihin yhteyttä esimerkiksi tekemällä sähköpostitse varauksen tai lähettämällä meille muuten sähköpostia. Kuvaamme tässä
selosteessa myös, miten käsittelemme työhakemustasi, jonka lähetät meille esimerkiksi sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä
OOO Dom Suomi
Y-tunnus: 1177847212047
Postiosoite: Bolshaya Konyushennaya, d. 4-6-8, 191186, St. Petersburg

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet
Käsittelemme henkilötietojasi verkkosivujemme kautta seuraavia tarkoituksia varten:
- Verkkosivujen toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä verkkosivujen kehittämiseksi.
- Asiakkuuden hoitamista varten. Tämä käyttötarkoitus sisältää kutsut tapahtumiin, markkinoinnin, varausjärjestelmämme kautta käsiteltävät tiedot ja muut yhteydenotot.
- Rekrytointitarkoituksia varten. Käsittelemme henkilötietojasi myös silloin, kun laitat meille
työhakemuksesi sähköpostitse.
Verkkosivujen toimivuus ja verkkosivujen kehittäminen
Käsittelemme henkilötietojasi varmistaaksemme verkkosivujemme toimivuuden ja turvallisuuden, kehittääksemme verkkosivujamme, seurataksemme verkkosivujemme kävijämääriä ja laatiaksemme tilastoja
koskien sivustojen käyttöä. Käsittelymme on rajoitettu vain tiettyihin henkilötietoihin (esim. evästetietoihin
ja IP-osoitteeseen) ja perustuu tässä yhteydessä oikeutettuun etuumme kehittää sivustoamme ja varmistaa
sen turvallisuus ja toimivuus.
Asiakastiedot
Uutiskirje
Käsittelemme henkilötietojasi toimittaaksemme sinulle uutiskirjeitä, jotka sisältävät tietoja toiminnastamme
ja tapahtumistamme. Tässä tilanteessa käsittelymme perustuu oikeutettuun etuumme informoida sinua
toiminnastamme.
Yhteydenotot ja varaukset
Käsittelemme tietojasi oikeutetun etumme nojalla silloin, kun teet majoitus- tai toimitilavarauksia sähköpostitse tai soittamalla meille. Toimitilavarauksia voit tehdä myös verkkosivustomme kautta. Voimme käsitellä
henkilötietojasi myös muissa tilanteissa, kun jätät meille yhteydenottopyyntösi. Vastaavasti voimme käsitellä
tietojasi myös toimistotilojen tarjoamisen yhteydessä. Näissä tilanteissa käsittelymme perustuu myös
oikeutettuun etuumme tarjota palveluitamme ja vastata varauksia tai muita asioita koskeviin pyyntöihisi.
Rekrytointi
Keräämme myös työnhakijoita koskevia henkilötietoja, joita käytetään rekrytointipäätösten tekemiseen, kun
lähetät työhakemuksesi meille sähköpostitse. Henkilötietoja käsitellään työhakemusten vastaanottamiseksi
ja käsittelemiseksi, työnhakijoiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi sekä rekrytointiprosessiin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi.
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja rekrytointiprosessin edellyttämällä tavalla rekisterinpitäjän ja työnhakijan välisessä asiallisessa yhteydessä. Tietyissä tapauksissa
henkilötietojen käsittely on lisäksi tarpeen rekisterinpitäjän ja työnhakijan välisen työsopimuksen tekemistä
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja työsopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Verkkosivut
Rekisteröidystä voidaan tallentaa verkkosivujemme kautta seuraavan kaltaisia tunnistetietoja:

-

IP-osoite
Evästetiedot

Evästetietojen käytöstä
Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettuja kolmannen osapuolten tarjoamia ohjelmia.
Käytämme Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google LLC -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan
tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics
käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä.
Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä
verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google
Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen
evästeiden tallentamista.
Asiakastiedot
Lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä keräämme nimesi, tiedot organisaatiostasi ja sähköpostiosoitteesi.
Mikäli teet majoitus- tai toimitilavarauksen verkkosivujemme kautta, käsittelemme seuraavia tietoja sinusta:
-

Sähköpostiosoite.
Organisaatiota koskevat tiedot.
Mahdolliset maksutietosi (maksullisten palveluiden yhteydessä).

Mikäli olet ilmoittautunut kanta-asiakasohjelmaamme, käsittelemme myös asiakasnumeroasi.
Mikäli otat meihin muuten yhteyttä verkkosivuilla esitettyjen yhteystietojen kautta, käsittelemme niitä tietoja, joita yhteydenotossasi ilmoitat (esimerkiksi sähköpostiosoitteesi, nimesi ja puhelinnumerosi).
Rekrytointi
Kun lähetät meille työhakemuksesi sähköpostitse, käsittelemme niitä tietoja, joita meille lähetät työhakemuksesi yhteydessä. Rekrytointia varten käsittelemme yleensä työnhakijoiden eli rekisteröityjen henkilö- ja
yhteystietoja sekä muita tietoja, jotka ovat tarpeen työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi haettuun
tehtävään. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• koulutus- ja tutkintotiedot
• osaamista koskevat tiedot, kuten kielitaito
• nykyinen tehtävä ja aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
• suosittelijat
• muut työnhakijan rekisteinpitäjälle luovuttamat tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika
IP- osoite ja evästetiedot
Säilytämme henkilötietoja enintään vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan.
Asiakastiedot
Markkinointi ja uutiskirjeet
Käsittelemme tietojasi siihen asti, kunnes peruutat tilauksesi vastaanottaa uutiskirjeitämme tai siihen asti,
että sähköpostiosoitteesi on käytössä. Poistamme epäaktiiviset sähköpostiosoitteet säännöllisin väliajoin.
Varausjärjestelmän kautta kerätyt tiedot
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Lakisääteisistä velvoitteista johtuen säilytämme tietojasi 2 vuoden ajan varauksen tekemisestä, minkä jälkeen tiedot poistetaan, ellet ilmoittaudu kanta-asiakasohjelmaamme, jolloin säilytämme tietojasi jäsenyytesi
ajan. Lisäksi säilytämme tositteita kirjanpitoa koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Muut yhteydenotot
Tarkastelemme säännöllisin väliajoin tietojen tarpeellisuutta, ja poistamme tarpeettomat tiedot 1 vuoden
välein. Mahdollisia reklamaatioita koskevat tiedot säilytämme enintään 10 vuoden ajan reklamaation vastaanottamisesta puolustautuaksemme mahdollisilta kanteilta.
Säännönmukaiset tietolähteet
Keräämme henkilötietojasi sinulta, kun käytät verkkosivujamme, jätät meille työhakemuksesi, teet varauksen verkkosivujemme kautta tai muilla tavoin jätät meille yhteystietosi. Uutiskirjeen lähettämistä varten
keräämme tietojasi myös julkisista lähteistä, kuten Suomalais-Venäläisen kauppakamarin uutiskirjeistä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja kansainväliset siirrot
Luovutamme henkilötietoja sivustollamme kulloinkin käytössä oleville analytiikkatyökalujen palveluntarjoajille.
Lisäksi henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Huolehdimme sopimuksin siitä, että lukuumme toimivat palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja ohjeidemme ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Hallinnollisista syistä johtuen voimme luovuttaa tietojasi myös konserniyhtiöillemme Pietarin Suomi-Talo
Oy:lle ja Governia Oy:lle.
OOO Dom Suomi sijaitsee Venäjällä, ja tietoja käsitellään Venäjällä. Lisäksi tietoja voidaan siirrellä OOO
Dom Suomen ja sen konserniyhtiöiden Pietarin Suomi-Talo Oy:n ja Governia Oy:n välillä. Nämä konserniyhtiöt sijaitsevat Suomessa.
Oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.
Muut oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Siltä osin kuin voit toimia itse, sinun on ilman aiheetonta viivytystä saatuasi tiedon virheestä tai, virheen itse
havaittuasi oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin et pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan
”Yhteydenotot” mukaisesti.
Sinulla on myös oikeus vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun
odotat meidän vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöösi.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityisen tilanteesi johdosta vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja
muita käsittelytoimia, joita kohdistamme henkilötietoihisi siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena
on oikeutettu etumme.
Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi tämän tietosuojaselosteen kohdan ”Yhteydenotot”
mukaisesti. Sinun tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä erityinen tilanteesi, jonka perusteella vastustat
käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin olet itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen nojalla, sinulla on oikeus saada tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.
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Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen kohdan ”Yhteydenotot” mukaisesti.
Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa sinun tulisi olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@suomi-talo.fi
Voit myös lähettää kirjallisen pyyntösi postiosoitteeseemme: Bolshaya Konyushennaya d. 4-6-8, 191186, St.
Petersburg.
Muutokset tähän selosteeseen
Voimme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, mikäli henkilötietojen käsittelyn tavat tai tarkoitukset
muuttuvat. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkastaa säännöllisesti.
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