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Voimassa 1. lokakuuta 2016 lähtien.
Katso päivitetyt ehdot osoitteesta www.remuc.fi/privacy

Suomen henkilötietolaki (532/1999), 10 §
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Tämä rekisteriseloste koskee Embelin Oy:n Remuctuotteeseen ja www.remuc.fi-verkkosivustoon liittyvää
henkilötietojen keräystä ja käsittelyä.

Henkilötietorekisteri sisältää osan tai kaikki seuraavista
tiedoista:

Embelin
Oy
pidättää
oikeuden
muuttaa
tätä
rekisteriselostetta. Embelin Oy ilmoittaa sinulle olennaisita
muutoksista sähköpostitse, mikäli olet luovuttanut
sähköpostiosoitteen yhteydenottoa varten. Vastaat itse
yhteystietojesi
pitämisestä
ajan
tasalla.
Muutoksilmoituksen saatuasi sinun katsotaan hyväksyneen
muutokset, jos jatkat palvelun käyttöä.
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REKISTERINPITÄJÄ

Embelin Oy
Tullivahdinkatu 1 C 1
90120 OULU
info@embelin.fi
010 3284 100

REKISTERIN SISÄLTÖ

Asiakastiedot:
Etunimi ja sukunimi (yrityksen nimi), puhelinnumero,
sähköpostiosoite, sekä muut asiakkaan itse mahdollisesti
antamat tiedot.
Käyttötiedot:
Käyttötietoja kerätään asiakkaan käytössä olevan
palvelutason mukaan. Palvelutasot on kuvattu tarkemmin
Embelinin verkko- ja mobiilipalveluiden vakioehdoissa
Perus-,
Paikannusja
(www.remuc.fi/tos).
Ajopäiväkirjatason tietoja ei voida yksilöidä asiakkaaseen
ilman tämän omaa suostumusta (laitetunnuksen luovutus).
FMS-palvelun tapauksessa asiakastiedot tallennetaan
käyttöönoton yhteydessä.
Perustoimintotaso
Asiakkaan laitteen kaikki tila- ja tapahtumatiedot seitsemän
päivän ajalta.
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REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA

Paikannustaso

Teemu Laukkarinen

Perustoimintojen lisäksi laitteen viimeisin paikkatieto.

teemu.laukkarinen@embelin.fi

Ajopäiväkirjataso
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Perus- ja Paikannustoiminnot tallennettuna palvelun
aktivoinnista lähtien. Tiedot tallennetaan vähintään 5
vuotta.

HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄN REKISTERIN
NIMI

Henkilötietoja sisältävän rekisterin nimi on "Remuchenkilötietorekisteri"
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Fleet-/FMS-palvelu
Ajopäiväkirjatason lisäksi
laitteiden yksilöintija
ryhmittelytietoja. Tiedot tallennetaan vähintään 5 vuoden
ajan.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Embelin Oy:n ja
asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hallinta ja ylläpito
sekä palveluiden toimittaminen. Henkilötietoja käytetään
palvelun
käyttöönottoon,
tilausten
hallintaan,
laskutukseen, sekä tietojen ja ilmoitusten toimittamiseksi
asiakkaille. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää
väärinkäyttötapausten
tutkintaan
ja
seurantaan.
Henkilötietoja voidaan käyttää myös Embelin Oy:n
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REKISTERIN
TIETOLÄHTEET

SÄÄNNÖNMUKAISET

Asiakkaan tiedot lisätään rekisteriin siinä vaiheessa, kun
asiakas hankkii palveluita tai laitteita Embelin Oy:ltä.
Remuc:in tiedot tallentuvat palvelimelle, kun laite
kytketään mobiiliverkkoon. Remuc:in tiedot eivät yksilöidy
asiakkaaseen ilman tämän omaa suostumusta.
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HENKILÖTIETOJEN
LUOVUTTAMINEN

SÄÄNNÖNMUKAINEN

Embelin ei luovuta Asiakkaan käyttö-, eikä henkilötietoja
millekään ulkopuoliselle taholle, ellei ole vahva epäilys
lainsäädännön vastaisesta käytöstä.
Embelin Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun
tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietoja
voidaan siirtää alihankkijoille siinä laajuudessa kuin
tarpeellista palveuiden toteuttamiseksi.
Asiakastietorekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä Euroopan
Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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TIETOJEN OIKEELLISUUS

Embelin Oy ei tarkista asiakkaiden luovuttamien
henkilötietojen oikeellisuutta millään tavalla. Asiakas voi
muuttaa tai poistaa tietonsa ottamalla yhteyttä kohdassa 2
mainittuun henkilöön. Remuc:in toiminallisuus kuitenkin
vaatii tietojen tallentamisen palvelimelle.
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HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄN REKISTERIN
SUOJAUS

Embelin ja sen työntekijät ovat velvollisia pitämään salassa
Asiakkaan tavan käyttää Palvelua sekä Asiakkaan
kommunikaation sisällön. Embelin ei luovuta tällaisia tietoja
kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan suostumusta, ellei
Embelin
ole
oikeudellisesti
velvoitettu
tietojen
luovuttamiseen lain nojalla. Tietokannat, joihin rekisterin
tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin
teknisin keinoin suojattuja.

10 LISÄTIETOJA
Mikäli
sinulla
on
kysyttävää
tästä
henkilörekisteritiedotteesta, ota yhteyttä kohdassa 2
mainittuun henkilöön.
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