
 

TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

 

Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä kerrotaan meille toimitettujen henkilötietojen        

käytöstä tai verkossa keräämistämme henkilötiedoista (evästeitä käyttämällä). Tämä        

käytäntö on saatavilla osoitteessa www.hotscreen.fi. 

 

Hot Screen AB noudattaa aina sovellettavia tietosuojalakeja ja varmistaa, että henkilötietoja           

käsitellään luottamuksellisesti. Hot Screen AB ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille          

ilman siihen saatua aiempaa suostumusta, ellei tässä nimenomaisesti toisin ilmoiteta. 

 

Hot Screen AB käsittelee seuraavia henkilötietoja: 

 

• Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työhakemusasiakirjat ja kuvat       

pyynnön käsittelemiseksi silloin, kun verkkosivuillamme www.hotscreen.fi      

täytetään pyyntölomake 

• IP-osoitteesi, jotta voimme tarjota käyttäjäystävällisemmät verkkosivut 

• jos otat yhteyttä Hot Screen AB, tallennamme kommunikaation tai kommentit,          

jotka saattavat sisältää henkilötietoja, tarjotaksemme sinulle parempaa       

palvelua, jos otat uudelleen yhteyttä Hot Screen AB. 

 

Lainmukaisuus ja käsittely 

Hot Screen AB: 

 

• käsittelee henkilötietojasi lainmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti 

• kerää henkilötietojasi tässä käytännössä nimenomaan mainittuihin, täsmällisiin       

ja lainmukaisiin tarkoituksiin, eikä käsittele henkilötietojasi näiden tarkoitusten        

vastaisella tavalla. 

• kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotka ovat riittäviä, olennaisia ja rajoitettuja          

sellaisiin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä siihen tarkoitukseen, johon niitä         

kerätään ja käsitellään 

• käsittelee henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista siinä          

tarkoituksessa, johon ne on kerätty 

• ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja järjestelytoimiin estääkseen      

valtuuttamattoman henkilötietoihin pääsyn, tietojen laittoman käsittelyn ja       

valtuuttamattoman tai tahattoman henkilötietojen häviämisen, tuhoutumisen      

tai vahingoittumisen, varmistaen näin asianmukaisen henkilötietojen      

suojaamisen 

 



 

 

• ryhtyy viivytyksittä kaikkiin kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että       

henkilötietosi ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset, mikäli Hot Screen AB         

ilmoitetaan tai tämän tietoon tulee muuten, että tiedoissa on virheitä 

• poistaa pyynnöstä henkilötiedot ilman tarpeetonta viivästystä, ellei       

henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle ole lakiperusteisia syitä 

• rajoittaa pyynnöstä tietojen käsittelyä, ellei henkilötietojen käsittelyn       

jatkamiselle ole lakiperusteisia syitä 

• antaa pyynnöstä pääsyn Hot Screen AB käsittelemiin henkilötietoihisi        

tavallisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.  

 

Lainmukainen peruste käsittelylle 

Hot Screen AB kerää ja käsittelee henkilötietojasi, mikäli olet antanut siihen luvan ja vain siinä               

tarkoituksessa, johon olet antanut luvan. Sinulla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus,           

jolloin tietosi poistetaan viivytyksittä. 

 

Jos pyyntösi johtaa sopimukseen sinun ja Hot Screen AB välillä, alkuperäisen pyyntösi            

yhteydessä kerättyjä ja käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään siinä määrin ja vain niin kauan            

kuin on tarpeellista, jotta Hot Screen AB voi täyttää velvoitteensa kyseisen sopimuksen            

puitteissa. 

 

Hot Screen AB käsittelee edelleen henkilötietojasi siinä määrin kuin Hot Screen AB on             

velvollinen tekemään niin lain tai asianmukaisen viranomaisen velvoittamana. 

 

Henkilötietojärjestelmä 

Hot Screen AB nimittää tietojenkäsittelijän käsittelemään kaikkia henkilötietoja        

tietokonejärjestelmiemme suorittaman tietojen tallennuksen ja käsittelyn avulla.       

Tietojenkäsittelijä voi myös lukea, järjestellä ja lähettää henkilötietoja Hot Screen AB           

ohjeiden mukaan. 

 

Tietojenkäsittelijä tallentaa henkilötietojasi vain palvelimille, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n        

rajojen sisällä ja joita tietojenkäsittelijä hallinnoi. Henkilötietoja voivat myös lukea          

alikäsittelijät kolmansissa maissa (Intia) salatun VPN-yhteyden siirron kautta. Euroopan         

komissio ei ole antanut päätöstä kolmansien maiden soveltuvuudesta.  

 

Evästeet 

Hot Screen AB käyttää evästeitä tarjotakseen käyttäjäystävällisemmät verkkosivut. Myös         

kolmannen osapuolen evästeitä voidaan käyttää (esim. Google Analyticsiä tai muita          

työkaluja) sivuston käytön analysointiin ja/tai sivuston käytön ja käyttäjäkokemuksen         

parantamiseksi. 

 

Jos et halua, että tietokoneellesi asetetaan evästeitä, tai haluat rajoittaa kyseisten tietojen            

käsittelyä, voit ehkä kieltää evästeiden käytön selainasetuksistasi tai muuttaa IP-osoitteesi          

anonyymiksi. 
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Turvallisuus 

Hot Screen AB varmistaa, että asianmukaisiin teknisiin ja järjestelytoimiin ryhdytään          

henkilötietojesi suojaamiseksi valtuuttamattomalta pääsyltä tai tuhoutumiselta, laittomalta       

käsittelyltä tai tahattomalta menetykseltä tai vahingoittumiselta. 

 

Hot Screen AB käyttää turvallista palvelinta, jolla henkilötietosi käsitellään, ja rajoittaa pääsyn            

henkilötietoihisi omaan organisaatioosi. Valtuutus päästä henkilötietoihin myönnetään vain        

henkilöille kyseisen organisaation sisällä tai tietojenkäsittelijälle ja tämän alikäsittelijälle vain          

heidän työtehtäviensä suorittamisen tarkoituksessa. 

 

Hot Screen AB, tai mikäli asianmukaista, tietojenkäsittelijä siirtää henkilötietoja kolmansiin          

maihin vain, jos henkilötietojen vastaanottaja on allekirjoittanut Euroopan komission         

mallisopimuslausekkeet sovellettavien lakien mukaisesti kaikkina aikoina.  

 

Oikeutesi 

Sinulla on oikeus pyytää päästä tarkastelemaan ja korjaamaan henkilötietojasi sekä pyytää           

henkilötietojesi poistoa tai käsittelyn rajoitusta tai vastustaa käsittelyä (mikäli tämä on           

sovellettavien tietosuojalakien mukaista). Tämän lisäksi sinulla on oikeus päästä         

tarkastelemaan luovuttamiasi henkilötietoja järjestäytyneessä, yleisesti käytetyssä ja       

koneluettavassa muodossa (siirrettävyys). Sinulla on myös oikeus esittää valitus         

valvontaviranomaiselle osoitteessa www.datainspektionen.se. 

 

Tämän tietosuoja- ja evästekäytännön muutokset 

Hot Screen AB varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuoja- ja evästekäytäntöä           

tarvittaessa esimerkiksi noudattaakseen muuttuneita lakeja ja säännöksiä. Tällaiset        

muutokset julkaistaan Hot Screen AB verkkosivuilla. 

 

Yhteystiedot 

Hot Screen AB 

Gunnesgårdsvägen 2 

439 74 Fjärås, SVERIGE 

+46 300-56 89 90 

info@hotscreen.se 
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