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YLEISTÄ
Tässä tietosuojaa koskevassa selosteessa kerrotaan miten Bold Moves Oy (2889620-8)
(jäljempänä Bold Moves) kerää, käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi. Minimoimme
henkilötietojen keräämisen ja keräämme, käsittelemme ja säilytämme vain sellaisia
henkilötietoja, jotka ovat tarpeen palveluidemme tuottamiseksi. Keräämme ja käsittelemme
henkilötietoja vain, kun meillä on oikeus siihen: suostumus, oikeutettu etu, sopimus,
lakisääteinen velvoite, elintärkeä etu tai muu yleinen etu.

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY
Bold Moves vastaa tietojen keräämisestä ja käsittelystä, joita saamme kotisivujemme
yhteydenottojen tai sähköpostitse saapuvien tietojen välityksellä.
Kolmansilta osapuolilta saaduista tiedoista lähtökohtaisesti vastaa se taho, jolta olet ostanut
palvelun tai tuotteen ja jonka toimeksiannosta kyseinen tehtävä suoritetaan Bold Movesin
toimesta. Bold Moves omalta osaltaan myötävaikuttaa näissä tapauksissa vastuullisuuden
toteutumista.

MILLON KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA
Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki tieto, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää
luonnolliseen henkilöön. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitsemme, jotta pystymme tuottamaan tarjoamamme
palvelut sekä edelleen kehittämään niitä.
Henkilötietoja keräämme ja käsittelemme, kun saamme kuljetustoimeksiannon tai kun
palveluihimme liittyvissä asioissa ollaan yhteydessä kotisivujemme tai sähköpostin
välityksellä. Verkkosivustollamme vierailusta tallentuvat teknisistä syistä eväste-tietoja
(cookies). Näitä tietoja emme kuitenkaan aktiivisesti käytä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Palveluidemme tuottaminen edellyttää yhteistyökumppaneiden käyttämistä. Tällöin
luovutamme mahdollisia henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme palveluiden
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toteuttamiseksi. Muutoin emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia
tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Edellytämme käyttämiemme yhteistyökumppaneidemme
noudattavan tietosuoja-asetuksia.

TIETOJEN SUOJAAMINEN
Henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme on perehdytetty tietosuojan mukaisista
velvoitteista. Vain työntekijät ja yhteistyökumppanit, jotka tarvitsevat työn tai palvelun
suorittamisen vuoksi tunnistamisen mahdollistavia yksityistietoja, voivat niitä käyttää.
Tietokoneet sekä palvelimet, jotka sisältävät tunnistamisen mahdollistavia tietoja, säilytetään
turvallisessa ympäristössä. Tietojen lähettäminen internetin ja sähköpostin välityksellä
tapahtuu salaamatta.
TIETOJEN POISTAMINEN
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, minkä vuoksi ne kerättiin.
OIKEUTESI
Bold Moves vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevien lakien mukaisesti.
Sinulla on oikeus pyytää nähtäväksi henkilötietosi. Bold Moves oikaisee, poistaa tai täydentää
pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan sellaiset tiedot, jotka ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai
harhaanjohtavia.
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