LUONNOS
Yksityiskohtainen kuvaus siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi
Tässä kuvaamme yksityiskohtaisemmin, miksi käsittelemme henkilötietojasi, mitä tietoja
käsittelemme sekä kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi. Huomaa, että alla oleva sarake
kuvaa vain sitä, kuinka kauan käsittelemme tietoja samalla rivillä ilmoitettua tarkoitusta
varten. Samat tiedot voidaan tallentaa pidemmäksi aikaa toista tarkoitusta varten.
Kolmannesta sarakkeesta voit lukea oikeudellisista perusteista, jotka koskevat tietojesi
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
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Kun luot tilin Cellbes verkkokauppaan
Mitä tarkoitusta
varten käsittelemme
henkilötietojasi?

Millaisia henkilötietoja
käsittelemme?

Mikä on
henkilötietojesi
käsittelyn
oikeudellinen
peruste?

Kuinka kauan
säilytämme
henkilötietojasi
tätä tarkoitusta
varten?

Jos päätät luoda tilin
verkkokauppaamme,
käsittelemme tietojasi
tilisi aktivoimista,
hallinnointia ja
ylläpitämistä varten
sekä
ilmoittaaksemme
ehtojemme ja
tietosuojakäytäntöje
mme päivityksistä.

Nimi, asiakasnumero,
postiosoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja
tilaushistoria.

Jos luot tilin
verkkokauppaam
me, tietojesi
käsittely on
välttämätöntä,
jotta pystymme
täyttämään
kanssasi
solmitussa
sopimuksessa
olevat
velvoitteet.

Tietoja säilytetään
tilin luomisesta
siihen saakka
kunnes muutat
tietoja tai päätät
sulkea tilin. Jos
tilisi ei ole ollut
aktiivinen 24
kuukauteen, emme
säilytä tietojasi
tätä tarkoitusta
varten. Tiliäsi ei
pidetä aktiivisena,
jos et ole tehnyt
tilausta tililläsi tai
muulla tavalla
osoittanut
kiinnostusta tiliäsi
kohtaan, esim.
kirjautunut tilillesi.
Jos otat meihin
yhteyttä ja pyydät
tilin säilyttämistä,
säilytämme sen
(seuraavaan 24
kuukauden

epäaktiivisuuteen
saakka).
Voidaksemme tarjota
nopeamman tavan
luoda tili ja kirjautua
sisään, käsittelemme
Facebook-tiliisi
liittyviä tietoja.

Facebook-profiilisi
tiedot, kuten nimi ja
yhteystiedot.

Meille antamasi
suostumus, kun
päätät luoda
profiilisi
Facebook-tilisi
kautta.

Säilytämme
tietojasi niin
kauan, kun
Facebook-tilisi on
liitetty tiliisi.

Täyttääksemme
ostoksen
suorittamiseen
tarvittavat tiedot,
jotta sinun ei tarvitse
joka kerta täyttää
samoja tietoja
tehdessäsi ostoksia
verkkokaupassamme.

Nimi, postiosoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite sekä
tietoa tilaushistoriastasi
ja maksutavastasi.

Käsittely
perustuu kanssasi
solmitussa
sopimuksessa
olevien
velvoitteiden
täyttämiseen.

Säilytämme tietoja
niin kauan kun
sinulla on tili.

Jotta voisit tarkastella
nykyisiä ja
aikaisempia
tilauksiasi.

Tilaushistoria, esim.
mitä olet tilannut.

Käsittely on
välttämätöntä
tilisi
hallinnoimiseksi
ja jotta pystymme
täyttämään
kanssasi
solmitussa
sopimuksessa
olevat
velvoitteet.

Säilytämme
tietojasi 36
kuukautta
ostoksesi jälkeen –
tämän jälkeen
tilaushistoria
poistetaan.

Yhteydenpito kanssasi ja sinulle kohdennettujen tietojen ja tarjousten antaminen
Mitä tarkoitusta
Millaisia henkilötietoja
varten käsittelemme käsittelemme?
henkilötietojasi?

Mikä on
henkilötietojesi
käsittelyn
oikeudellinen
peruste?

Kuinka kauan
säilytämme
henkilötietojasi
tätä tarkoitusta
varten?

Voidaksemme
lähettää uutiskirjeitä,
tekstiviestejä, postia
sekä tietoa ja
tarjouksia.

Käsittelyn
oikeudellisena
perustana on
oikeutettu etumme
lähettää mainoksia
sinulle, joka olet
tehnyt ostoksia
verkkokaupassamm

Lähetämme postia
36 kuukauden
ajan viimeisimmän
ostoksesi jälkeen.
Lähetämme
uutiskirjeitä ja
tekstiviestejä 18
kuukauden ajan

Sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja/tai
osoite (riippuen siitä,
kielsitkö markkinoinnin
jonkin kanavan kautta).
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e, jos et ole
kieltänyt
markkinointia.

viimeisimmän
ostoksesi jälkeen.

Muokataksemme
tilaamiesi
markkinointiviestien
sisältöä siten, että
saat tarjouksia ja
tietoa tuotteista,
joista saatat olla
kiinnostunut.

Yhteystiedot (esim.
sähköpostiosoite ja
postiosoite),
tilaushistoria,
käyttäytyminen
verkkokaupassamme ja
uutiskirjeessämme
klikkaamasi linkit.

Käsittelyn
oikeudellisena
perustana on
oikeutettu etumme
tarjota sinulle
räätälöityä tietoa ja
räätälöityjä
tarjouksia.

Säilytämme
tietojasi 18
kuukautta sen
jälkeen, kun olet
tehnyt ostoksen
tai luonut tilin.

Tarjotaksemme
mukautettua
markkinointia
erilaisissa
digitaalisissa
kanavissa, esim.
Facebook, Instagram
ja Youtube sekä
tavoittaaksemme
uusia asiakkaita.

Sähköpostiosoite sekä
tiettyjä tietoja sinusta
ja
verkkokäyttäytymisestä
si, jota kerätään
digitaalisten kanavien
kautta.

Käsittelyn
oikeudellisena
perustana on
oikeutettu etumme
voida lähettää
mainoksia sinulle.

Säilytämme
tietoja
digitaalisten
kanavien
markkinoinnin
ajan ja enintään
36 kuukautta
tekemäsi ostoksen
jälkeen.

Varmistaaksemme,
että yhteystietosi
ovat oikein
kommunikoidessam
me kanssasi
kokoamme
yhteystietosi
päivitettyyn
tietokantaan.

Yhteystiedot, esim.
nimi, postiosoite ja
sähköpostiosoite.

Käsittelyn
oikeudellisena
perustana on
oikeutettu etumme
varmistaa, että
esimerkiksi
viestimme
lähetetään oikealle
vastaanottajalle ja
hyvän rekisterien
ylläpidon
takaamiseksi.

Säilytämme
tietojasi niin
kauan kuin sinulla
on tili tai saat
markkinointivieste
jä meiltä, yleensä
36 kuukautta
tekemäsi ostoksen
jälkeen tai
pitempään, jos
haluat säilyttää
tilisi tai annettuasi
meille
suostumuksen.

Edellä mainituista syistä huolimatta emme koskaan käsittele henkilötietojasi, jos päätät
kieltää tietojen käsittelyn, jos päätät lopettaa viestinnän, päätät peruuttaa suostumuksesi tai
muuten rajoittaa tietojen käsittelyä.

Miten olemme suorittaneet intressivertailun, kun oikeudellisena perustana on oikeutettu
etumme?
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Tiettyjä tarkoituksia varten yrityksen Bubbleroom/Cellbes henkilötietojesi käsittelyn
oikeudellisena perustana on oikeutettu etumme. Tämä tehdään intressivertailun avulla,
minkä pohjalta arvioimme, että oikeutettu etumme käsittelyyn syrjäyttää sinun etusi ja
oikeutesi siihen, että henkilötietojasi ei käsitellä.
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