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Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 10.1.2018
1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Shareit Bloxcar Oy,
Y-tunnus 2417695-9
Osoite
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Muut yhteystiedot
info@shareitbloxcar.fi,
+358 44 732 9611
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Janika Öhman
Osoite
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Muut yhteystiedot
janika.ohman@shareit.fi
3. Rekisterin nimi
Shareit Bloxcar Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
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
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toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa (10 § ja 24 § 523/1999).
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• nimitiedot
• syntymäaika
• sukupuoli
• 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).
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, Trafin ajoneuvo- ja ajoneuvoliikennerekisteriä ja muita tietolähteitä. Blox
Car voi myös saada tietoja yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia
palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Kirjautumalla palveluun asiakas hyväksyy
tietojen luovutuksen ja keräämisen.
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.
Ajoneuvon omistajan nimi ja kuva esitetään ajoneuvon sivulla Shareit Bloxcar Oy:n palvelussa.
Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille palveluiden tuottajille, jotka toimivat
suorassa yhteistyössä Blox Carin kanssa.
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Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi yhteistyökumppaneille, jollei
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti
tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, joissa tietojen käyttötarkoitus sopii yhteen Blox Carin
käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla sekä
tieteellistä tutkimusta varten. Tällöin tiedot anonymisoidaan. Tietoja voidaan luovuttaa
yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille.
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
a) Manuaalinen aineisto
Blox Car ei käsittele tai säilytä manuaalista aineistoa.
b) Sähköisestä käsiteltävä aineisto
Oikeus rekisterin käyttöön on Shareit Bloxcar Oy:n henkilöstöllä ja Shareit Bloxcar Oy:n
erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan yksilöllisillä
käyttäjätunnuksilla. Palvelimet suojataan palomuureilla, ylläpitämällä tietoturvaohjelmistoja,
kahdentamalla ja muilla hyvän tietoturvakäytännön mukaisilla toimilla.
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.
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12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä
muista yhteydenotoista, kun hän on poistanut profiilinsa palvelusta.
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Privacy Policy
Personal Data Act (523/1999), Sections 10 and 24
Document created 10.01.2018
1. Controller of the register
Name
Shareit Bloxcar Oy, Business ID 2417695-9
Address
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Finland
Other contact information
info@shareitbloxcar.fi
+358 (0) 44 732 9611
2. Contact information for queries regarding the register
Name
Janika Öhman
Address
Itäkatu 1–5,
00930 Helsinki
Finland
Other contact information
janika.ohman@shareit.fi
3. Name of the register
Customer register of Shareit Bloxcar Oy
4. Use of information contained in the register
The aim of handling personal data is to maintain the peer-to-peer rental service provided by
Shareit Bloxcar Oy and for customer relationships or other relevant relationships, analysis,
service provision, personalisation, marketing, market research, customer communications,
upkeep of customer contacts, handling and archiving of bookings and rentals, invoicing and
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following the status of vehicles. The information can also be used for planning and developing
the company operations of Shareit Bloxcar Oy.
5. User Register Data Contents
In the register the following information can be handled about the registered user:
• name
• date of birth
• gender
• language
• contact details (postal address, phone number, e-mail)
• start and end date of the customer relationship
• direct marketing permission
• information regarding electronic services and content (e.g. newsletter subscriptions), technical
information sent by the registered user to the register holder’s server (e.g. IP address, browser,
browser version, page from which the registered user came to our page) and cookies sent to the
registered user’s browser with related information
• information regarding marketing and promotion, such as marketing actions directed at the
registered user and their participation in them (e.g. lotteries or competitions)
• information regarding upkeep and maintenance of the customer relationship (e.g. rentals or
bought services, basic information and feedback).
6. Regular Data sources
The customer gives out the personal data to Shareit Bloxcar Oy. Shareit Bloxcar Oy can verify
the information by using Suomen asiakastieto Oy’s register, Population Information System,
Vehicular and Driver Data Register and other information sources. Shareit Bloxcar Oy may also
get information from partners’ registers and from authorities and companies that provide
personal data services. By logging in to the service the customer accepts the collection and
disclosure of information.
7. Regular Disclosure of information
Name, address, e-mail and phone number can be handed to another Shareit Bloxcar Oy
customer in conjunction with the making or handling of a booking request or rental.
The name and picture of the owner is shown on the vehicle page in the Shareit Bloxcar Oy
online service. Information in the person register can be handed to third-party service providers
that cooperate directly with Shareit Bloxcar Oy.
The information can be provided at the discretion of the controller of the register to e.g. partners
and within the permits and obligations of the current legislation, if the registered user has not
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prohibited disclosure of information. Disclosure of information can only be done for purposes
that are relevant to the use of Shareit Bloxcar Oy.
Information may also be disclosed based on requests by competent authorities or other parties
in accordance with existing legislation or for scientific research. In this case the information is
anonymised. Information may be disclosed to buyers in case of mergers and acquisitions.
Information may be transferred to partners who are chosen by the controller of the register and
who process data for the controller in accordance with a cooperation agreement. The controller
may not process transferred information on its own account in their own person registers.

8. Data protection principles of the register
Data in the register will not be transferred outside the European Union or the European
Economic Area.
9. Rights of a data subject
a) Manual data
Shareit Bloxcar Oy does not handle or keep manual data.
b) Electronic data
The personnel of Shareit Bloxcar Oy and persons individually authorised by Shareit Bloxcar Oy
have the right to access the register. The users are identified with unique usernames. The
servers are protected with firewalls, by keeping security software up to date, reduplicating and
other actions in accordance with good information security practices.
10. Right to control the information
Customers have the right to control their information. The request may be sent per e-mail to the
contact person.
11. Right to rectify incorrect information
Customers have the right to demand that incorrect or old information is deleted or corrected.
The request may be sent per e-mail to the contact person.
12. Other rights regarding handling the information
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Customers have the right to refuse direct marketing. A customer also has the right to refuse any
other contact after they have removed their profile from the service.

