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Rekisterin nimi
Venture Capital Corporation VCC Oy:n asiakas- ja laskutusrekisteri.
Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn
perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Jos olet asiakas, henkilötietojasi vastaanottavat
– Marko Seppä
– palvelun toimittaja, mikäli Marko Seppä varaa puolestasi kolmannen osapuolen palveluja
(vain laskutustiedot ja tarvittavat tiedot palvelun toteuttamista varten)
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelin, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen tai tilattuihin
palveluihin liittyvät tiedot.
Tiedot säilytetään asiakassuhteen tai asiakkaan tilaaman projektin päätökseen saakka tai
niin kauan kuin asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa on erikseen sovittu.
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.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietoa evästeistä
Sivustolla www.vcc.fi käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita
käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Tietoja sivujen käytöstä kerätään Google Analyticsin avulla. Tietojen avulla parannetaan
sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä eikä yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa.
Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen laitteelleen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai
poistaa evästeet selaimen asetuksista.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin
kun niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimella
niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti
riittävän vahvoilla salasanoilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti. Paperisia asiakastietoja säilytetään lukitussa tilassa.

