Tietosuojaseloste
Tämä on Shareit Bloxcar Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivä 10.1.2018
Päivitetty 9.9.2019
1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Shareit Bloxcar Oy, Y-tunnus 2417695-9
Osoite
Katajanokankatu 7 B 17
00160 Helsinki
Muut yhteystiedot
contact@bloxcar.fi,
+358 44 9779128
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Paul Nyberg
Muut yhteystiedot
contact@bloxcar.fi,
+358 44 9779128
3. Rekisterin nimi
Shareit Bloxcar Oy:n asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Shareit
Bloxcar Oy:n tarjoaman autojen vertaisvuokrauspalvelun ylläpitäminen. Henkilötietoja
käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja
analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, markkinointiin,
markkinatutkimuksiin, asiakasviestintään, asiakasyhteyksien ylläpitämiseen, varausten ja
vuokrausten käsittelyyn ja arkistointiin, laskutukseen sekä ajoneuvojen statuksen
seuraamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Shareit Bloxcar Oy:n toiminnan suunnitteluun
ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• nimitiedot
• syntymäaika
• kieli
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
• suoramarkkinointiluvat
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden
tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset
tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme)
sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja
-kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
• asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. vuokrausten ja
palveluiden osto ja peruutustiedot, palautteet).
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas luovuttaa henkilötiedot Shareit Bloxcar Oy:lle. Shareit Bloxcar Oy voi tarkistaa
asiakkaan antamien tietojen oikeellisuuden käyttäen Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriä,
väestötietojärjestelmää, Traficomin ajoneuvo- ja ajoneuvoliikennerekisteriä ja muita
tietolähteitä. BloxCar voi myös saada tietoja yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Kirjautumalla
palveluun asiakas hyväksyy tietojen luovutuksen ja keräämisen.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero voidaan luovuttaa toiselle
Shareit Bloxcar Oy:n asiakkaalle vuokrauspyynnön tekemisen ja käsittelyn yhteydessä sekä
vuokraustapahtumaan liittyen.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka
käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen
perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan
lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Säilytämme henkilötiedot seitsemän (7) vuoden ajan.
10. Tarkastusoikeus
Asiakkailla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Pyynnöt tulee osoittaa tietosuojaselosteen
yhteyshenkilölle sähköpostitse.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkailla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua. Pyynnöt
tulee osoittaa tietosuojaselosteen yhteyshenkilölle sähköpostitse.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

