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Everonin tietosuojakäytäntö 
 

Päivitetty viimeksi: 1.9.2020 

 

Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, kun tarjoamme 

latausratkaisuja sähköajoneuvoille ja/tai olemme kanssasi muuten vuorovaikutuksessa, kuten alla on 

tarkemmin kuvattu. 

 

1. Mitä henkilötietoja käsittelemme, miksi ja millä oikeusperusteella? 

2. Keiden kanssa jaamme henkilötietojasi? 

3. Mihin maihin henkilötietojasi saatetaan siirtää? 

4. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 

5. Mitä oikeuksia sinulla on toimestamme tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyn 

suhteen? 

6. Oikeuksiesi käyttäminen, yhteystietomme ja muita tärkeitä tietoja 

 

Lisätietoja evästeiden ja muiden verkkosivuston käyttöön liittyvien tekniikoiden käytöstä 

saat evästekäytännöstämme. 

 

Tätä tietosuojakäytäntöä käyttää Everon, jossa Everon B.V. toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä, 

ellei sinun ja Everonin välisten liiketoimien osalta ole toisin sovittu. 

  

1. Mitä henkilötietoja käsittelemme, miksi ja millä oikeusperusteella? 

 

1.1. EV-latausratkaisuihin liittyvä käsittely 

 

Tilin hallinta – Kun luot meillä tilin, käytämme meille antamiasi henkilötietoja tilisi luomiseen ja 

ylläpitämiseen; tämä on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi kanssasi. Jos sallit GPS-sijaintisi 

näkyvän kartalla, käsittelemme tätä henkilötietoa sinun suostumuksellasi. 

 

Lataaminen julkisella latausasemalla Everon-latauskortilla – Jos olet ottanut alustallamme käyttöön 

verkkovierailun (palvelu, jonka avulla voit ladata ajoneuvosi käyttämällä Everon-latauskorttia Everon-

verkkoon yhdistetyillä julkisilla latausasemilla), käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

o yksilöllinen latauskortin numero 

o yksilöllinen latausaseman numero 

o tiedot latauksesta 

o käyttämäsi latausaseman sijainti. 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksemme kanssasi. 

 

Lataaminen omalla latausasemallasi – Jos rekisteröit latausasemasi alustallemme, käsittelemme tätä 

tarkoitusta varten seuraavia henkilötietoja: 

o yksilöllinen latauskortin numero 

o yksilöllinen latausaseman numero 

o tiedot latauksesta 
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o latausasemasi sijainti 

o lokitiedostot, jotka sisältävät latausasemasi ja lataustesi palvelutiedot 

o henkilötiedot, jotka rekisteröit alustallemme. 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksemme kanssasi. 

 

Jos latausasemaa ei ole yhdistetty alustaan, emme käsittele henkilötietoja. 

 

Lataaminen latausasemalla jonkun muun antamalla Everon-latauskortilla – Työnantajasi, 

(työnantajan) leasing-yhtiö, liikekumppani, vuokranantaja, pysäköintihalli tai muu yritys/henkilö (”kortin 

omistaja”) on saattanut antaa käyttöösi Everon-latauskortin, jotta voit ladata ajoneuvosi kortin 

omistajan latausasemalla ja/tai millä tahansa Everon-verkkoon yhdistetyllä latausasemalla. Tätä 

tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

o yksilöllinen latauskortin numero 

o yksilöllinen latausaseman numero 

o tiedot latauksesta 

o käyttämäsi latausaseman sijainti 

o nimesi, jos kortin omistaja on rekisteröitynyt sen 

o pankkitietosi, jos kortin omistaja on rekisteröinyt ne laskuttaakseen sinua latauksesta (jos kortin 

omistajan kanssa on niin sovittu). 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksen, jonka osapuolena olet (sinun 

ja kortin omistajan välinen sopimus). 

 

Lataaminen latausasemalla muun latauspalvelun tarjoajan latauskortilla – Jos sinulla on jonkin 

muun latauspalvelun tarjoajan (eMobility Service Provider, ”eMSP”) latauskortti, jota voit käyttää 

latausasemalla, käsittelemme seuraavia tietoja: 

o todennusnumero 

o yksilöllinen latauskortin numero 

o tiedot latauksesta 

o käyttämäsi latausaseman sijainti 

o latauspalvelun tarjoajan nimi 

o tapahtumanumero. 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksen, jonka osapuolena olet (sinun 

ja latauspalvelusi tarjoajan välinen sopimus). Latauspalvelusi tarjoaja käsittelee henkilötietojasi omia 

tarkoituksiaan varten. Ota yhteyttä latauspalvelusi tarjoajaan saadaksesi lisätietoja. 

 

Lataaminen latausasemalla kertamaksulla – Jos käytät latausasemilla tarjoamaamme kertamaksua, 

käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

o tiedot latauksesta 

o käyttämäsi latausaseman sijainti 

o tapahtumanumero 

o maksunvahvistus, eikä muuta; pankkitilitietojasi käsittelee maksupalvelun tarjoaja (jos haluat 

lisätietoja tästä käsittelystä, tutustu maksupalvelun tarjoajan tietosuojakäytäntöön). 
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Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksemme kanssasi. 

 

Jos käytät muun latauspalvelun tarjoajan kertamaksutoimintoa latausasemalla, käsittelemme seuraavia 

henkilötietoja: 

o todennusnumero 

o tiedot latauksesta 

o käyttämäsi latausaseman sijainti 

o latauspalvelun tarjoajan nimi 

o tapahtumanumero. 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksen, jonka osapuolena olet (sinun 

ja latauspalvelusi tarjoajan välinen sopimus). 

 

Everon-tarjonta – Jos annat meille tai jokin liikekumppaneistamme antaa meille henkilötietojasi 

(verkkosivuston kautta, sähköpostitse, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla), koska olet 

kiinnostunut tuotteistamme ja/tai palveluistamme, säilytämme pyyntösi ja käytämme kyseisiä 

henkilötietoja ottaaksemme sinuun yhteyttä, jotta voisimme tehdä sinulle tarjouksen tuotteista ja/tai 

palveluista, joista olet kiinnostunut. 

Tämän käsittelyn oikeusperuste on sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen sinun pyynnöstäsi 

tai sinun suostumuksesi. 

Voimme siirtää nämä tiedot jollekin liikekumppaneistamme, jos katsomme, että tämä kumppani voi 

palvella sinua paremmin; tällaisessa tapauksessa henkilötietojasi käsitellään kyseisen liikekumppanin 

tietosuojakäytännön mukaisesti. 

 

Latausaseman ja/tai latauskortin rekisteröiminen – Rekisteröinti on tarpeen, jotta voisimme tarjota 

sinulle sovitut latauksenhallintapalvelut. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

o yksilöllinen latauskortin numero 

o yksilöllinen latausaseman numero 

o latausasemasi sijainti 

o lokitiedostot, jotka sisältävät latausasemasi palvelutiedot ja, verkkovierailujen osalta, tiedot 

latausasemaasi käyttävien sähköajoneuvojen kuljettajien latauksista 

o henkilötiedot, jotka rekisteröit alustallemme. 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksemme kanssasi. 

 

Takuu- ja huoltopalvelut – Käytämme seuraavia henkilötietoja tarjotaksemme sinulle takuu- ja/tai 

huoltopalveluita: 

o yksilöllinen latauskortin numero 

o käyttöönottoraportti, jonka riippumaton palvelukumppanimme, joka tarjosi sinulle palvelun 

puolestamme, toimittaa meille 

o latausasemasi sijainti 

o lokitiedostot, jotka sisältävät latausasemasi palvelutiedot ja, verkkovierailujen osalta, tiedot 

latausasemaasi käyttävien sähköajoneuvojen kuljettajien latauksista 

o henkilötiedot, joita annat meille millä tahansa tavalla, esimerkiksi kun soitat meille tai lähetät 

meille sähköpostia. 
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Käytössämme on riippumattomien palvelukumppaneiden verkosto, joten voimme lähettää pyyntösi 

eteenpäin sopivalle palvelukumppanille. 

 

Lisäksi käytämme latausasemasi numeroa toimittaaksemme sinulle säännöllisiä 

laiteohjelmistopäivityksiä, jotta latausasemasi pysyy suojattuna. 

 

Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksemme kanssasi. 

 

1.2. Käsittely, joka liittyy yleiseen vuorovaikutukseen kanssamme 

 

Laskutus ja tietojen kirjaaminen – Käytämme antamiasi henkilötietoja laskutukseen kaikkien 

maksullisten palveluiden kohdalla. Käytämme näitä henkilötietoja myös pitääksemme tietomme ajan 

tasalla. Tämä käsittely on tarpeen, jotta voisimme panna täytäntöön sopimuksen kanssasi (laskutus) ja 

täyttää lakisääteisen velvoitteemme (tietojen kirjaaminen). 

 

Yhteydenpito sinuun – Kun otat meihin yhteyttä esim. verkkosivustollamme olevan 

yhteydenottolomakkeen kautta, soitat asiakastukeemme tai kun me otamme sinuun yhteyttä esim. 

kertoaksemme sinulle tietyistä päivityksistä tai jos välillämme on jatkuvaa liiketoimintaa, käytämme 

henkilötietojasi jatkuvaa liiketoimintaamme varten ja jotta voisimme vastata pyyntöihisi esim. tuen 

tarjoamiseen liittyen. Tämän käsittelyn oikeusperuste on joko välisemme sopimus tai sopimusta 

edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen sinun pyynnöstäsi. 

Tarkastukset, tarjontamme turvallisuus ja petosten torjunta – Koska pyrimme tarjoamaan sinulle 

mahdollisimman turvallisia tuotteita ja palveluita sekä suojaamaan henkilöstöämme ja 

liiketoimintaamme, henkilötietojesi käyttäminen tarkastusten tekemistä, tarjontamme turvallisuuden 

ylläpitämistä ja petosten torjumista varten on oikeutetun etumme mukaista. 

 

Lakisääteiset tarkoitukset – Joskus meidän on käytettävä henkilötietojasi, jotta voisimme käsitellä 

korvausvaatimuksia, noudattaa sovellettavia lakeja tai täyttää lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä. 

Tämä käsittely on oikeutetun etumme mukaista tai tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Markkinointi ja mainonta – Jos olet antanut suostumuksesi viestinnän vastaanottamiseen meiltä tai olet 

Everon-kumppani tai -asiakas, saatamme ottaa sinuun yhteyttä mainostaaksemme samankaltaisia 

tuotteitamme ja/tai palveluitamme, kutsuaksemme sinut järjestämiimme tapahtumiin ja kertoaksemme 

sinulle uusimmista uutisista ja päivityksistä. Tämän käsittelyn oikeusperuste on joko suostumuksesi tai 

oikeutettu etumme. Voit helposti kieltäytyä tästä palvelusta napsauttamalla mainossähköposteissamme 

olevaa tilauksen peruutuspainiketta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprivacy@everon.io.  

 

Verkkokyselyt – Joskus saatamme pyytää sinua osallistumaan kyselyyn, jonka avulla voimme 

parantaa tarjontaamme. Tällaisessa tapauksessa käytämme antamiasi tietoja vain tähän tarkoitukseen 

ja saatamme jakaa ne kyselykumppanimme kanssa samaa tarkoitusta varten. 

 

Laadun parantaminen – Yhdistettyjen latausasemien lokitiedostot sisältävät arvokasta tietoa, jonka 

avulla voimme parantaa tarjontamme laatua. Käytämme lokitiedostojen sisältämiä tietoja tähän 

tarkoitukseen. Henkilötiedot, joita käsittelemme tätä tarkoitusta varten, ovat alustaamme yhdistettyjen 

latausasemien palvelutietoja sekä tällaisia Everon-verkkoon kuuluvia latausasemia käyttävien 

sähköajoneuvojen kuljettajien latauksia koskevia tietoja. Tämän käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu 
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etumme, joka koskee tarjontamme jatkuvaa parantamista, ja näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että 

voimme käyttää näitä tilastotietoja. 

 

Rekrytointi ja perehdytys – Jos haet meille töihin, käsittelemme henkilötietojasi, jotta voisimme 

arvioida, sovitko hakemaasi tehtävään. Tämän käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme arvioida, 

kuinka voit auttaa meitä nopeuttamaan siirtymistä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Tätä tarkoitusta 

varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: 

o taustatarkistustiedot viranomaisilta 

o luonnetta ja/tai työsuoritusta koskevat tiedot suosittelijoilta 

o palkkausta edeltävät arviointitiedot arviointipalveluiden tarjoajilta 

o henkilötiedot sosiaalisen median tiliesi julkisista osista tai muut sinua koskevat julkiset tiedot 

o meille antamasi henkilötiedot. 

 

Käytämme henkilötietojasi vain, jos se on hakemasi tehtävän kannalta tarpeen ja olennaista. 

 

Hakuprosessin yhteydessä kysymme sinulta, voimmeko ottaa sinuun yhteyttä koskien myös tulevia 

työllistymismahdollisuuksia, jotka saattavat sopia sinulle, ja sen vuoksi säilyttää henkilötietojasi yhden 

vuoden ajan. Voit kieltäytyä ja/tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. 

 

Jos tulet valituksi, henkilötietojesi käsittelemisen jatkaminen on oikeutetun etumme mukaista, jotta 

voimme tehdä sinulle työtarjouksen ja, mikäli hyväksyt sen, tehdä kanssasi työsopimuksen ja toivottaa 

sinut tervetulleeksi. 

  

Everon Academy - Pääsy Everon Academyyn on vain kutsuva. Ensimmäisen sisäänkirjautumisen 

yhteydessä pyydämme kuitenkin suostumustasi jakamaan meille yrityksesi nimi ja maa tilin aktivoinnin 

suorittamiseksi. Tarvitsemme näitä tietoja (i) sen varmistamiseksi, että olet nykyinen Everonin asiakas tai 

kumppani, (ii) toimittamaan sinulle asiaankuuluvia koulutustietoja sijaintisi, aikavyöhykkeesi ja / tai 

kielesi perusteella ja (iii) lähettämään sinulle tarvittavat tiedot tiedot saamistasi koulutuspalveluista. 

Aktivoinnin yhteydessä pyydämme (i) yhteystietojasi, mukaan lukien etunimesi sukunimi ja 

yrityssähköpostiosoitteesi, sekä henkilökohtaisesti valitsemasi salasanan päästäksesi Everon 

Academyyn. Vaihtoehtoisesti voit jakaa lisätietoja kanssani Oma tietosivulla auttaaksesi meitä 

parantamaan käyttäjäkokemustasi Everon Akatemiassa: Oma elämäni, Profiilikuva, Aikavyöhyke, Kieli 

ja Työnimike. Lisäksi käytettäessä Everon Akatemiaa oppimisen hallintajärjestelmä (LMS) luo 

automaattisesti tietoja, jotka seuraavat vuorovaikutustasi, etenemistäsi ja tuloksiasi oppimisobjekteissa, 

joihin osallistut. 

 

2. Keiden kanssa jaamme henkilötietojasi? 

 

Everon on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, ja henkilötietojen jakaminen konserniyhtiöiden kanssa voi 

olla oikeutetun etumme mukaista esimerkiksi tapauksissa, joissa konserniyhtiö tarjoaa toiselle 

konserniyhtiölle palvelua. 

 

Käytämme myös luotettavia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tiettyjä henkilötietojesi käsittelyyn 

liittyviä palveluita. Esimerkiksi, henkilötietojasi säilyttää puolestamme ulkopuolinen 

isännöintipalveluiden tarjoaja, ja kertamaksujen mahdollistamiseksi käytämme maksupalveluiden 

tarjoajaa. 
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Tämän lisäksi saatamme jakaa henkilötietojasi liikekumppaneidemme kanssa, kuten latauspalvelusi 

tarjoajan kanssa, jos lataat latausasemalla latauspalvelusi tarjoajan latauskortilla, tai palveluhäiriöitä 

käsittelevän tukipalveluiden tarjoajan kanssa tai jälleenmyyjän kanssa, jotta voisimme ottaa sinuun 

yhteyttä tuotteitamme koskevaan tietopyyntöösi liittyen. 

 

Siinä määrin kuin laki, asetus tai tuomioistuimen määräys sitä edellyttää, voimme myös luovuttaa 

henkilötietojasi noudattaaksemme kyseistä lakia, asetusta tai tuomioistuimen määräystä. 

  

3. Kansainväliset siirrot 

 

Voimme siirtää henkilötietojasi konserniyhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, joka sijaitsee Euroopan 

unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos kyseisen maan lainsäädäntö ei Euroopan komission 

mukaan tarjoa riittävää tietosuojan tasoa, olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason sopimalla 

asianmukaisista lisäsuojatoimista kyseisen konserninyhtiön tai kolmannen osapuolen kanssa käyttämällä 

Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia mallisopimuslausekkeita. 

 

Luettelo maista, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojan tason, on 

saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla. 

 

Vaihtoehtoisesti voimme pyytää nimenomaista suostumustasi ehdotettua siirtoa varten. Voit pyytää 

kopiota tietosuojaa koskevista mallisopimuslausekkeista lähettämällä meille sähköpostia (yhteystiedot 

on annettu alla) ja kertomalla pyyntösi perusteet. 

  

4. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi? 

 

Olemme mahdollisuuksien mukaan määrittäneet henkilötiedoillesi tarkat säilytysajat. Nämä säilytysajat 

on ilmoitettu alla, tai ilmoitamme ne sinulle, kun tai ennen kuin aloitamme henkilötietojesi käsittelemisen. 

Mikäli määritettyjen säilytysaikojen noudattaminen ei ole mahdollista, olemme ilmoittaneet 

säilytysaikojen määrittämiseen käyttämämme perusteet alla. 

 

Tarkat säilytysajat 

 

Laskutus ja tietojen kirjaaminen koko tarjontamme osalta – Säilytämme henkilötietojasi, joiden 

säilyttämistä laki edellyttää arkistointia varten, 7 vuoden ajan tai kauemmin, mikäli paikallinen laki 

sitä edellyttää. 

 

Markkinointi ja mainonta – Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tilaat uutiskirjepalveluamme 

tai kunnes peruutamme sen, sen mukaan, kumpi tapahtuu ennemmin. Voit helposti kieltäytyä 

uutiskirjeestä napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa tilauksen peruutuspainiketta. 

 

Rekrytointi ja perehdytys – Jos sinut valitaan hakemaasi tehtävään, ja saamme toivottaa sinut 

tervetulleeksi, säilytämme henkilötietojasi henkilöstötiedostoissamme, joita säilytämme 

tietosuojakäytäntömme säilytysaikojen mukaisesti. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


 

 7 

 

Jos sinua ei valita hakemaasi tehtävään, säilytämme henkilötietojasi enintään neljän viikon ajan sen 

jälkeen, kun työnhakuprosessi on päättynyt. 

 

Jos annat suostumuksesi siihen, että säilytämme henkilötietojasi tulevia työllistymismahdollisuuksia 

varten, säilytämme henkilötietojasi enintään yhden vuoden ajan sen jälkeen, kun työnhakuprosessi on 

päättynyt. 

Everon Academy - Kun tilauksesi on päättynyt tai irtisanottu, poistamme tilisi käytöstä, ja tietosi 

arkistoidaan ja pysyvät palautettavissa, jos tilauksesi halutaan aktivoida uudelleen myöhemmin. 

 

Säilytysaikojen määritysperusteet 

Muissa tilanteissa käytämme seuraavia perusteita sovellettavan säilytysajan määrittämiseen: 

o Perusoikeuksiesi ja -vapauksiesi arviointi. 

o Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset. Emme säilytä henkilötietojasi kauemmin kuin se on 

tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne keräsimme. 

o Kaikki asiaankuuluvat alan käytännöt ja toimintaperiaatteet, jotka koskevat henkilötietojen 

säilyttämistä. 

o Henkilötietojesi säilyttämiseen liittyvät riskit ja kustannukset (henkilötietojen täsmällisyys ja 

ajantasaisuus). 

o Se, onko meillä pätevä oikeusperuste säilyttää henkilötietojasi. 

o Henkilötietojesi käsittelyn luonne, laajuus ja asiayhteys sekä suhteemme sinuun. 

o Muut mahdollisesti merkitykselliset olosuhteet. 

 

Säilytämme kuitenkin henkilötietojasi kaikissa tilanteissa sovellettavan lain mukaisesti ja tarkistamme 

säännöllisesti hallussamme olevat henkilötiedot. 

  

5. Oikeutesi toimestamme tapahtuvan henkilötietojesi käsittelyn suhteen 

Sinulla on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, joista haluamme kertoa sinulle. 

 

Pääsy. Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tai että 

emme käsittele niitä, ja jos henkilötietojasi käsitellään, oikeus saada kyseistä käsittelyä koskevat 

tiedot. 

 

Suostumuksen peruuttaminen. Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi nojalla, sinulla on oikeus 

peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. Voit peruuttaa suostumuksesi peruuttamalla tilaamasi 

palvelun. Voit myös peruuttaa suostumuksesi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen 

dataprivacy@everon.io. Tämän jälkeen poistamme henkilötietosi pysyvästi tietokannastamme. 

 

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen. Velvollisuutemme on ilmoittaa sinulle, että sinulla on 

oikeus saada meiltä henkilötietosi niin, että voit siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle. 

 

Valituksen tekeminen. Sinulla on oikeus tehdä toimestamme tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä 

koskeva valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti asuinmaassasi. Täydellisen luettelon 

valvontaviranomaisista saat täältä. 

 

Oikaiseminen. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi korjattua tai täydennettyä ilman aiheetonta 

viivästystä. Jos sinulla on meillä tili, voit ehkä korjata tai täydentää henkilötietosi itse. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Käsittelyn rajoittaminen. Sinulla on tietyin perustein oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi 

käsittelyä. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista (1) siksi ajaksi, jonka kuluessa varmistamme 

henkilötietojen paikkansapitävyyden sinun pyynnöstäsi; (2) jos käsittely on lainvastaista ja vastustat 

henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (3) kun emme enää tarvitse 

kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeustoimia varten tai (4) siksi ajaksi, jonka kuluessa 

varmistamme, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme käsittelyä koskevan vastalauseesi. 

 

Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua ilman aiheetonta 

viivästystä. Tämä oikeus edellyttää tiettyjä perusteita, joita ovat esimerkiksi suostumuksesi 

peruuttaminen tai käsittelyn vastustaminen silloin, kun meillä ei ole perusteltua syytä jatkaa käsittelyä. 

Jos sinulla on meillä tili, voit joissakin tapauksissa poistaa tilisi itse, jolloin myös kaikki henkilötietosi 

poistetaan pysyvästi. 

 

Oikeus vastustaa. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos 

(1) käsittely perustuu oikeutettuun etuumme (mukaan lukien profiilin luominen sinusta suostumuksesi 

nojalla); (2) henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten tai (3) käsittely on tarpeen yleisen 

edun vuoksi toteutettavan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 

Lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastalauseesi perusteella, ellemme voi osoittaa, että käsittelyyn 

on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi. 

  

6. Oikeuksiesi käyttäminen, yhteystietomme ja muita tärkeitä tietoja 

 

Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota meihin 

yhteyttä sähköpostitse tai kirjoita meille alla olevaan osoitteeseen: 

 

Everon B.V. 

Attn.: Data Protection office 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam 

email: dataprivacy@everon.io 

 

Huomaa, että kun käytät oikeuksiasi, saatamme pyytää sinua täyttämään pyyntölomakkeen. Tämän 

jälkeen kerromme sinulle pyyntösi käsittelymenettelystä. 

 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön 

Jos muutamme tätä tietosuojakäytäntöä, julkaisemme sen verkkosivustollamme yhdessä muutetun 

julkaisupäivän kanssa ja, tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan, ilmoitamme sinulle muutetusta 

käytännöstä tilisi kautta. 

 

Muut Everonin tietosuojakäytännöt 

Tämän tietosuojakäytännön lisäksi tiettyjä tarjouksia, kampanjoita, palveluita ja/tai 

tietosuojamenettelyitä saattavat koskea tai täydentää myös muut tietosuojakäytännöt. Mikäli näin on, 

ilmoitamme asiasta ja toimitamme sinulle sovellettavan tietosuojakäytännön. 

 

 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6

