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Domination Music tietosuojalauselma.
Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa siihen, että
käsittelemme tietojasi huolellisesti, asianmukaisesti ja ainoastaan siinä
käyttötarkoituksessa, johon ne on kerätty.
Käsittelemme tietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti
rekisterinpitäjänä ja tietojen käsittelijänä. Pääsääntöisesti Domination
Music-palvelua käyttää yritykset, yhteisöt tai yksityishenkilöt, jotka
määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät.
Tällöin Domination Music tai yhteisö toimii rekisterinpitäjänä ja
Domination Music tietojen käsittelijänä, joka käsittelee tietoja
asiakkaan puolesta ja asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti. Muissa
tapauksissa Domination Music toimii rekisterinpitäjänä.
Rekisterinpitäjän velvollisuutena on informoida rekisteröityjä tietojen
käsittelystä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mahdollisimman
selkeästi ja läpinäkyvästi, miten tietojasi käsittelemme silloin, kun me
toimimme rekisterinpitäjänä.

Riippumatta siitä olemmeko tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä
vai tietojen käsittelijä, käsittelemme tietojasi yhtä huolellisesti.

Kuka tietojasi käsittelee?
Domination Music
Talvisillankatu 19 A 9
05860 Hyvinkää
saku.soling@gmail.com
www.fod.fi
Y-tunnus: 2406047-0

Vastuu- ja yhteyshenkilö
Saku Solin
saku.solin@gmail.com
041 434 5009
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Keiden tietoja käsittelemme?
Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos olet
meidän:
-Domination Music palvelun käyttäjä ja me määrittelemme tietojen
käsittelyn tarkoituksen, perusteet ja menetelmät.
-Asiakas (yritys, henkilöasiakas tai yhteisöasiakkaan edustaja)
-Potentiaalinen asiakas
-Yhteistyökumppani
-Verkkosivujemme käyttäjä

Riippumatta siitä kuka olet, käsittelemme tietojasi yhtä huolellisesti kuin
omiamme.
Miksi käsittelemme tietojasi?
Käsittelemme tietojasi Domination Music palveluiden tuottamiseen
käyttöehtojen mukaisesti ja tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi,
asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Tarkemmin tietojen käsittelyn tarkoitus
riippuu siitä, mihin edellä mainittuun henkilöryhmään kuulut.
-Jos olet Domination Music palvelun käyttäjä tai asiakkaamme
(yhteisöasiakkaan edustaja), käsittelemme tietojasi palvelujemme
toimittamiseen tehtyjen sopimusten ja käyttöehtojen mukaisesti. Tämä
pitää sisällään palveluihimme sisältyvän yhteydenpidon, tiedotteet
ja uutiskirjeet. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
Domination Music ja asiakkaan välinen sopimus. Käsittelyperuste
kattaa myös sopimusta edeltävän henkilötietojen käsittelyn, jos se
on tapahtunut sinun pyynnöstäsi. Voimme käyttää tietojasi myös
markkinoidaksemme sinulle palvelujamme. Sinulla on milloin tahansa
oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi markkinointiin olemalla
meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka
käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa
markkinointiviestien peruuttamismahdollisuutta.
-Jos olet potentiaalinen asiakkaamme, käsittelemme tietojasi
palveluidemme markkinointiin, pitäen sisällään uutiskirjeet,
mainokset ja muut suorat yhteydenotot puhelimitse, tekstiviestitse,
sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kuten Facebook,
Twitterin, Instagramin, Youtuben ja Spotifyn kautta.
Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle
kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tällainen
tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Sen sijaan, jos
olet henkilöasiakas, voimme käyttää tietojasi suoramarkkinointiin
ellet ole varta vasten sen kieltänyt.
-Jos olet yhteistyökumppanimme, käsittelemme tietojasi
yhteistyösuhteemme hoitamiseen. Tietojen käsittely perustuu
yhteistyösopimukseemme.
-Jos vierailet verkkosivustollamme, keräämme tietoa sivustomme
käytön analysointiin, tilastolliseen seurantaa ja sisällön
kiinnostavuuden arviointiin. Tietojen avulla voimme parantaa
verkkosivuston toimivuutta, suunnitella sinulle hyödyllisempää ja
kiinnostavampaa sisältöä sekä näyttää sinulle verkkokäyttäytymiseesi
perustuvia mainoksia. Kaikki kerätty tieto on etupäisesti nimetöntä,
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eikä sivustollamme suoritettuja toimintoja voida liittää tiettyyn
henkilöön. Voit estää verkkokäyttäytymiseesi perustuvien mainosten
näyttämisen poistamalla ja kieltämällä evästeet selaimellasi.

Emme tee henkilötietoihin kohdistuvaa profilointia tai niiden käsittelyyn
perustuvaa automaattista päätöksentekoa.
Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme vain edellä kuvattujen tarkoitusten kannalta
välttämättömiä henkilötietoja. Henkilötietojen antaminen on
edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle. Toisin sanoen
et voi tilata palveluitamme, jos et anna henkilötietojasi.
Jos olet asiakkaamme tai potentiaalinen asiakkaamme, käsittelemme
mahdollisesti seuraavia henkilökohtaisia tietojasi:
-Nimi
-Titteli tai ammattinimike
-Yritys tai organisaatio / Työnantaja
-Yhteystiedot
-Linkit sosiaalisen median profiileihin
-Asiakasryhmä
-Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot ja muut annetut
ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät oleelliset lisätiedot
-Laskutus- ja pankkiyhteystiedot
-Yritys- tai yhteisökäyttäjän kyseessä ollessa yleisiä yrityksen
liittyviä tietoja, kuten yrityksen tai yhteisön Y-tunnus ja ALVrekisteröintitieto
-Evästeet käyttöoikeutesi autentikoinnissa sekä digitaalinen
käyttäjätunniste

Domination Music-palvelun käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja voit itse
päättää mitä ja miten paljon tietoja itsestäsi palveluun annat. Tietojen
antamatta jättäminen voi heikentää mahdollisuuksia saada tavoittelemiasi
hyötyjä ostoksia verkkokaupan palvelun sisällä.
Verkkosivujemme käytöstä keräämme seuraavat tiedot:
-URL-reitti sivustolla
-Vierailun ajankohta
-Selaintyyppi ja -versio
-Laitetyyppi
-Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite
-IP-osoite (etupäisesti salattuna jopa meiltä, mutta
erikoistapauksissa tallennettu verkkopalvelimien lokeihin, jotta
voimme tunnistaa ja estää vilpillistä tai luvatonta pääsyä
järjestelmiimme).
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Mistä tiedot saamme?
Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:
-Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana, kuten
rekisteröityessäsi tai käyttäessäsi Domination Music palvelua, tai
olemalla meihin yhteydessä verkkosivuillamme olevan
yhteydenottolomakkeen tai muun henkilökohtaisen vuorovaikutuksen
kautta.
-Jos olet potentiaalisen yhteisöasiakkaan edustaja tai
yrityspäättäjä, saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa,
esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla, olevista tiedoista.
-Verkkosivujemme käytöstä kerätty tieto.

Kuka muu tietojasi käsittelee?
-Käytämme alihankkijoita tietojen käsittelyssä tarvittavien ITjärjestelmien kuten palvelinympäristön sekä laskutuksen, kirjanpidon
että pankkipalvelujen hankkimiseksi.
-Domination Music- ja yhteisöasiakkaisiin ja niiden edustajiin
kohdistuvassa suoramarkkinoinnissa ja niihin liittyvässä tietojen
käsittelyssä käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
-Google
-Voimme luovuttaa tietoja myös jollekin muulle palveluntarjoajalle
kohdennetun markkinointikampanjan toteuttamiseksi.
-Kolmansilla osapuolilla ei ole mitään itsenäistä oikeutta käyttää
meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön.
Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme, joille tietojasi
luovutamme, noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
-Emme luovuta tai jaa tietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin
tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, ellet itse selkeästi
sitä pyydä tai valtuuta meitä tekemään, tai ellei tietojen
luovuttamiseen on jokin laissa määritelty ja tarpeellinen
oikeudellinen syy.
-Emme koskaan myy tietojasi kenellekään.
-Pankki, johon asiakas itse maksaa ostoksensa, toimittaa meille
tietosuojalain mukaisesti tarvittavat tiedot, jotka olet heille
antanut. Me itse emme käsittele pankkitietoja.

Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle
-Pyrimme valitsemaan tietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset,
Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jos tämä ei ole
mahdollista, pyrimme varmistamaan että eurooppalaisten tietojen
tietoturvallinen käsittely tapahtuu tai henkilötietojen siirto
tehdään EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Miten kauan käsittelemme tietojasi?
-Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan,
kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä
yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.
-Voit pyytää tietojesi poistamista rekisteristä jokaisessa
lähettämässämme markkinointiviestissämme olevan poistumislinkin
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kautta tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen:
saku.solin@gmail.com
-Voimme säilyttää tai käsitellä tietoja toimintamme kehittämiseksi
tai tilastollisia tarkoituksia varten, mutta tällöin tiedot
muutetaan anonyymeiksi.

Miten suojaamme tietosi?
Käytämme seuraavia suojatoimia tietoturvan varmistamiseksi.
-Käsittelemme henkilötietoja vain nykyaikaisilla ja
tietoturvallisiksi todetuilla tietojärjestelmillä, jotka vastaavat
tyypillisimpiin tietoturvariskeihin.
-Rajaamme pääsyn tietoihin salasanoilla ja henkilökohtaisilla
käyttäjätunnuksilla vain niille henkilöille, jotka ovat siihen
oikeutettuja, ja jotka niitä tarvitsevat tässä tietosuojaselosteessa
kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
-Säilytämme tietosi tietokoneen palvelimilla konesaleissa, jotka
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jonne pääsy
asiattomilta on estetty.
-Rajaamme yhteydet palvelimille on palomuurien taakse ja salaamme
kaikki tietoliikenteen palvelimille.
-Otamme tiedoistasi säännöllisesti varmuuskopiot.

Sinun oikeutesi:
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee
tehdä osoitteeseen: saku.solin@gmail.com
-Oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on
tallennettu.
-Oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen korjaamista.
-Oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista.
-Oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen järjestelmään, silloin kun
tiedot ovat sinun itsesi toimittamia ja tietojen käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen.
-Oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi tai rajoittaa
kiistanalaisten tietojen käsittelyä kunnes asia saadaan ratkaistua.
-Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että
olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä
ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.
-Oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä
valvontaviranomaiselle.

Jos olet Domination Music palvelun käyttäjä, voit myös tarkistaa ja
korjata itse antamasi tiedot kirjautumalla kyseiseen palveluun
osoitteessa www.fod.fi. Jos käyttäjä on jakanut tietoa muille käyttäjille
palveluiden viestintätoimintojen kautta, esimerkiksi lähettämällä
yksityisviestin toiselle käyttäjälle tai kirjoittamalla
keskustelupalstalle tai wiki-sivulle, ei näitä tietoja ole yleensä
poistettavissa.

