
Tietosuojakäytäntö 

Viimeksi päivitetty 18-08-2020 

tarjotaksemme sinulle palveluitamme, tarvitsemme (ja joskus laki velvoittaa) 

henkilötietojasi.  

Tämä tietosuojakäytäntö ("käytäntö") ilmoittaa käyttäjille ("käyttäjä", "sinä") 

käytännöistämme, jotka koskevat perustietojen käsittelyä, jotka saamme BASICin 

käyttäjiltä ("Teknologiayhteisö", "Me", tai Meidän "). Käytäntö koskee teknologiayhteisöjä 

ja kaikkia BASIC IT Ltd: n, Sphinx Exchange Ltd: n, MAFIA.international Oy: n ja End Of 

Day Solutions Oy: n tarjoamia palveluita. 

 

Seuraavat yksiköt keräävät, hallitsevat ja käsittelevät teknologiayhteisön henkilökohtaisia 

tietoja: 

 

The End of Day Solutions Oy, (yritystunnus # 2846621-6). Pääkonttori sijaitsee 

Sopenkorvenkatu 9, 15800 LAHTI, on suomalainen rekisteröity firma. 

Kaikkien End Of Day Solutions Oy: lle ja sen luomien verkkosivustohankkeille siirrettyjen 

varojen ja omaisuuden on oltava peruuttamaton merkintäostos sitoutuneena 

verkkosivuston aiheeseen. Sijoittajien varoja vakuuttaa vain niitä omistava yritys tai 

projekti • näillä ei ole pankkitakuuta ja ne saattavat menettää arvoa. Kysy aina 

riippumattomalta asianajajalta, veroneuvojalta ja sijoituspäälliköltä suosituksia ja ennen 

kuin muutat tai toteutat taloudellista, vero- tai kiinteistösuunnittelustrategiaa. 

Sähköposti: info@eods.it 

 

1. Millaisia henkilötietoja keräämme 

1.1. Palvelumme tarjoamisen aikana saatamme kerätä ”Henkilökohtaisia tietoja”, jotka on 

määritelty millä tahansa tiedolla, joka tunnistaa tai jota voidaan käyttää tunnistamaan, 

ottamaan yhteyttä tai paikantamaan henkilöä, jota nämä tiedot koskevat. Nimittäin 

voimme kerätä: 

1.1.1. Henkilötiedot: nimi, kasvokuvan, sosiaaliturvatunnuksen, henkilötunnuksen, 

henkilöllisyyttä todistavat asiakirjat ja muut tiedot, joita ne voivat sisältää; 

1.1.2. Asumistiedot: IP-osoite, asuinosoite, oleskelua koskevat asiakirjat ja muut 

mahdolliset tiedot, joita ne sisältävät; 

1.1.3. Yhteystiedot: sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero; 

1.1.4. Turvatiedot: aliakset, salasanat; 

1.1.5. Rahoitustiedot ja laskutustiedot: pankkitilien lukumäärä ja pankkien nimet, 

tunnisteet maksujärjestelmissä tai muissa maksuvälineissä, tiedot saldotileistäsi, 

kauppahistoriasi, saapuvat ja lähtevät lompakko-osoitteet; 

1.1.6. Teknologiayhteisön kanssa käyttämäsi mobiililaitteet saattavat tarjota joitain tietoja, 

jotka voivat mahdollisesti tunnistaa sinut, kuten laitteen tyypin (mukaan lukien 

tunnukset), alustatyyppi, matkapuhelinnumero, Internet-palvelusi, käyttöjärjestelmä, 

sijainnin tiedot, selain käyttö, selaimen kieli tai käymäsi sivut jne.; 
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1.1.7. Teknologiayhteisö voi kerätä joitain käyttäytymistietojasi, kuten esimerkiksi 

käymälläsi teknologiaympäristössä, napsauttamalla mainoksia tai muita vastaavia tietoja. 

Tällaiset tiedot voidaan vastaanottaa yhdessä liittyvien lisätietojen (tai metatietojen) 

kanssa, kuten tällaiseen tietoon liittyvä aika, päivämäärä ja sijainti; 

1.1.8. Joskus päätät jakaa kanssamme joitain muita henkilökohtaisia tietoja ja voimme 

myös kerätä niitä. 

1.2. Emme kerää tietoja, jotka voivat tunnistaa sinut ilman lupaasi. Käytämme kuitenkin 

Google Analyticsia teknologiayhteisöllämme. Jos haluat tietää enemmän Google 

Analyticsista ja sen "älä seuraa" -käytännöstä, käy osoitteessa 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html 

 

2. Kuinka käytämme henkilökohtaisia tietojasi 

2.1. Me, valtuutetut kumppanimme ja edustajamme, säilytämme ja käytämme 

henkilökohtaisia tietojasi vain teknologia-alustan tarjoamiseksi ja parantamiseksi. 

Käytämme erityisesti käyttäjien henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

2.1.1. Palvelujen tarjoamiseksi: Voimme käyttää tietoja suorittaaksemme 

transaktiopyyntösi ja kauppatilaukset; 

2.1.2. Lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen: Monilla lainkäyttöalueilla meidän 

on kerättävä tiettyjä tietoja käyttäjistämme, jotka ovat valtuutettuja toimimaan (Tunne 

asiakkaasi “KYC” ja rahanpesun torjuntaa koskevat määräykset “AML” sekä tunne siirtosi 

“KyT” voidaan käyttää); 

2.1.3. Varojesi suojelemiseksi: Voimme käyttää tietoja sinun ja sinulle kuuluvien varojen 

tunnistamiseen turvataksesi pääsy tilillesi ja petosten estämiseksi; 

2.1.4. Parantaaksemme asiakaspalvelua: Käyttäjien tarjoamat tiedot auttavat meitä 

vastaamaan asiakaspalvelupyyntöihin ja tukitarpeisiin tehokkaammin. 

2.1.5. Käyttäjäkokemuksen mukauttamiseksi: Saatamme käyttää tietoja yleisesti 

ymmärtääksemme, kuinka Käyttäjämme ryhmänä käyttävät teknologiayhteisömme 

tarjoamia palveluita ja resursseja; 

2.1.6. Parantaaksemme teknologiayhteisöämme: Voimme käyttää käyttäjien antamaa 

palautetta tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen; 

2.1.7. Teknologiayhteisömme ylläpitämiseksi: Voimme käyttää käyttäjien itsensä tarjoamia 

tietoja vastaanottaessaan transaktiopyyntöä vain palvelun tarjoamiseksi kyseiselle 

pyynnölle; 

2.1.8. Määräaikaisten sähköpostiviestien lähettäminen: Voimme käyttää 

sähköpostiosoitetta lähettämään tietoja ja päivityksiä, jotka liittyvät tapahtumapyyntösi 

käyttämiseen; 

 

2.1.9. Ratkaista riidat ja panna täytäntöön sopimuksemme siinä määrin kuin on 

välttämätöntä ja riittävä etujen tai muiden käyttäjien etujen suojelemiseen. 

2.2. Noudatamme tiukasti alan parhaita käytäntöjä ja noudatamme GDPR: ssä, OPPA: ssa, 

CAN-SPAM: ssä ja COPPAssa annettuja sääntöjä. 

 

3. Kuinka voimme jakaa tietoja 
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3.1. Tietyissä tilanteissa meitä voidaan joutua paljastamaan henkilötiedot vastauksena 

toimivaltaisten viranomaisten laillisiin pyyntöihin, mukaan lukien kansallisen 

turvallisuuden, yleisten etujen tai lainvalvontavaatimusten täyttäminen. Käytäntömme, 

joka koskee tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten kanssa, toimitetaan niille, jotka 

sitä pyytävät. 

3.2. Saatamme paljastaa henkilökohtaisia tietojasi lain edellyttämällä tavalla (esim. 

Noudattaa haastetta, määräystä, tuomioistuimen päätöstä tai oikeudellista prosessia, joka 

toimitetaan End Of Day Solutions Oy: lle) ja kun uskomme, että paljastuminen on 

välttämätöntä oikeuksien suojaamiseksi, välttää oikeudenkäynnit , suojella oman tai 

muiden turvallisuutta, tutkia petoksia ja / tai vastata hallituksen pyyntöön. 

3.3. Jaamme henkilökohtaisia tietoja tiettyjen yritysten kanssa, jotka suorittavat palveluja 

meidän puolestamme tietämyksen perusteella. Vaadimme kaikkia yrityksiä, joiden kanssa 

voimme jakaa henkilökohtaisia tietoja, suojelemaan näitä tietoja tämän politiikan 

mukaisella tavalla ja rajoittamaan näiden henkilökohtaisten tietojen käytön End Of Day 

Solutions Oy: n palveluiden suorittamiseen. 

 

3.4. Hyväksyt, että voimme jakaa ja siirtää tietosi, jotka eivät enää tunnista sinua, 

kolmannelle osapuolelle (salanimi), joka on kanssamme sopimuspuoli, yleensä 

palveluntarjoajillemme tai mainoskumppaneillemme. 

 

4. Kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia tietojasi 

4.1. Pidämme tietosi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, tietojasi tarvitaan palveluiden 

tarjoamiseen tai niin kuin laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi vaaditaan. 

4.2. Ottamalla yhteyttä meihin osoitteessa (kirjoita yhteydenotto) voit milloin tahansa 

saada vahvistuksen siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei. 

 

5. Kuinka suojaamme tietojasi 

5.1. Otamme käyttöön asianmukaiset tiedonkeruu-, tallennus- ja käsittelykäytännöt sekä 

turvatoimenpiteet suojatakseemme teknologiaympäristöllemme tallennettujen 

henkilökohtaisten tietojesi, käyttäjänimen, salasanan, transaktiotietojen ja tietojen 

luvattomalta käytöltä, muuttamiselle, paljastamiselle tai tuhoamiselle. 

5.2. Herkkä ja yksityinen tiedonvaihto teknologiayhteisön ja sen käyttäjien välillä tapahtuu 

SSL-turvatun tietoliikennekanavan kautta, ja se on salattu ja suojattu digitaalisilla 

allekirjoituksilla. Teknologiayhteisömme toimii PCI-haavoittuvuusstandardien mukaisesti 

luodaksemme käyttäjille mahdollisimman turvallisen ympäristön. 

5.3. Valitettavasti ei ole olemassa sellaista takuuvarmaa turvallista tiedonsiirtoa tai 

tallentamista, joten emme voi taata, että tietoturvamme ei vahingoitu (teknisillä 

toimenpiteillä tai rikkomalla käytäntöjämme ja menettelyjämme). 

5.4. Mikään tässä oleva asiakirja ei takaa teknologiayhteisön täyttä turvallisuutta, 

rajoittamatta tietojen suojaamista koskevia pyrkimyksiämme, sitoudut kuitenkin 

lähettämään tietoja omalla vastuullasi. Huomaa, että teknologiayhteisö ei takaa sitä ettei 

tietoihisi pääsyä, paljastamista, muuttamista tai tuhoamista voisi tapahtua, tunkeilijan 

rikkomalla mitään fyysistä, teknistä tai hallinnollista suojatoimenpidettämme. 

 



6. Mitkä ovat oikeutesi tietoihisi 

6.1. Kaikki keräämämme henkilökohtaiset tiedot kuuluvat aina sinulle. Olemme kuitenkin 

henkilökohtaisten tietojen kerääjä ja käsittelijä. Tämä tarkoittaa velvollisuuksiamme 

kunnioittaa oikeuksiasi henkilökohtaisiin tietoihin ja helpottaa oikeuksien käyttöä.  

Ota yhteyttä meihin voidaksesi käyttää kaikkia oikeuksiasi milloin tahansa, niin me 

autamme oikeuksiesi käyttöä ilmaiseksi.  

Me ilmoitamme sinulle pyynnön perusteella toteuttamistamme toimenpiteistä niin pian 

kuin käytännössä mahdollista, mutta joka tapauksessa viimeistään 30 (kolmenkymmenen) 

kalenteripäivän sisällä. 

6.2. Voimassa olevien määräysten mukaisesti sinulla on huomattava määrä 

henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä oikeuksia, kuten esimerkiksi: 

6.2.1. Käyttöoikeus. Voit saada meiltä vahvistuksen siitä, käsitelläänkö sinua koskevia 

henkilötietoja vai ei, ja saada pääsyn tällaisiin henkilötietoihin; 

6.2.2. Oikeus oikaista epätarkkoja henkilötietojasi ja saada puutteelliset henkilötiedot 

täydentäväksi muun muassa toimittamalla täydentävä lausunto 

6.2.3. Oikeus poistaa henkilökohtaiset tietosi. Huomaa, että pyyntösi henkilökohtaisten 

tietojen poistamiseksi lopettaa myös tilisi sivustolla. Poistamme henkilökohtaiset tietosi 

automaattisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, kun niitä ei enää tarvita siihen 

tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muuten käsitelty; 

6.2.4. Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä; 

6.2.5. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Voit saada meiltä henkilötietojasi, jotka olet antanut 

meille, ja välittää ne toiselle henkilötietojen valvojalle; 

 

6.2.6. Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, 

6.2.7. Oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi käyttöön milloin 

tahansa 

6.2.8. Oikeus tehdä valitus. Suhtaudumme yksityisyyden suojaan vakavasti. Jos uskot, että 

emme ole noudattaneet tätä tietosuojakäytäntöä henkilökohtaisten tietojen suhteen, voit 

ottaa yhteyttä vastaavaan tietosuojatoimistoomme. Tutkimme valituksesi nopeasti ja 

vastaamme sinulle 30 (kolmenkymmenen) kalenteripäivän sisällä. Jos et saa valituksesi 

vastaanottotodistusta tai valitusta ei käsitellä tyydyttävästi, sinulla on oikeus tehdä valitus 

asianomaiselle valvontaviranomaiselle: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.0

1.ENG 

 

7. Lapset 

7.1. Emme aio pyytää tai kerätä henkilökohtaisia tietoja alle 18-vuotiailta tai maasi 

laillisilta täysi-ikäisiltä, jos ne ovat korkeampia. Jos olet alle 18-vuotias tai et ole maasi 

täysi-ikäinen, älä kirjoita henkilökohtaisia tietoja teknologiayhteisöllemme. 

 

8. Muutokset tietosuojakäytäntöön 

8.1. Teknologiayhteisö voi harkintansa mukaan päivittää tätä käytäntöä milloin tahansa. 

Käyttäjien tulee tarkistaa tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti. Jatkuvasi palvelun käyttö 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG


sen jälkeen, kun olemme postittaneet muutokset tietosuojakäytäntöön tällä sivulla, 

merkitset muutosvakuutusta ja suostumustasi noudattamaan muutettua 

tietosuojakäytäntöä ja sitoutumaan siihen. 

8.2. Jos teemme mitään olennaisia muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, ilmoitamme 

sinulle joko meille antamasi sähköpostiosoitteen kautta tai asettamalla näkyvän 

ilmoituksen teknologiayhteisölle. Ymmärrät ja suostut siihen, että sinun vastuullasi on 

tarkistaa tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti ja saada tieto muutoksista. 

 

9. Ota yhteyttä 

9.1. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, haluat käyttää oikeuksiasi 

henkilökohtaisiin tietoihisi tai tehdä valituksen, ota meihin yhteyttä osoitteessa: 

 

End of Day Solutions Oy, Sopenkorvenkatu 9, 15800 LAHTI 

Sähköposti: info@eods.it 
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