Rekisteriseloste suomeksi
1. Rekisterinpitäjä
Inetmedia.fi/iAudioteciaakko i
Y-tunnusi0963685-7i
2. Rekisteriasiat / yhteyshenkilö
SvennaiMa tens
puh.i045i6155i497
svenna@inetmedia.f
Asiakaspalvelummeivastaaiyleensäi2:nia kipäivänikuluessai ekiste iäikoskeviinikysymyksiinijai
palautteisiin.
3. Rekisterin nimi
Inetmedia.f/Audioteciaakko iiayiasiakas ekiste i
4. Henkilötietojen käsitelyn tarkoitusi( ekiste inikäytttta koitus)
Inetmedianiyhteysteto ekiste iinitallennettujaihenkilttetojaikäytetääniasiakassuhteidenijai
yhteydenottojenihoitamiseen,ima kkinointta koituksiinisekäimuihinive kkopalveluihiniliittyviini
ta koituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Seuraavat teedt tallenetaan rekisteriin:
Nimi
Sähktpostosoite
Matkapuhelinnume o
Asiakkaaniviest
auvat
Laskutukseenita vittavatitedot
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekiste iikoostetaaniInetmediani ekiste eistäisekäiyleisestisaatavillaiolevistaiinte netlähteistäi
kutenijulkisiaitetolähteitäi(SuomeniPostnijai äestt ekiste ikeskukseniosoitepalvelua).iTietoja
voidaan myös kerätä Suomen Asiakasteto Oy:ltä asiakkaan maksukyvyn tarkistamiseksi kun on
kysymyksessä osamaksukauppa tai maksu laskun kautaa
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekiste inpitäjäieiiluovutaiAsiakkaidenihenkilttetojaiulkopuolisille,ipaitsiiSuomeni
vi anomaistoimieniniiniedellyttäessä.iTietojaieiisii etäiEU:niulkopuolelle.i
8. Tietojen poistaminen
TiedotipoistetaaniAsiakkaanivaatmuksestaitaiiasiakassuhteeniloppumisenivuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaateet
Henkilttedotisäilytetääniluottamuksellisina.iInetmedianitetove kkoijailaitteisto,ijollai ekiste ii
sijaitseeionisuojattuipalomuu illaijaimuillaita vittavillaiteknisilläitoimenpiteillä.
10. Tarkistus-, muutos- ja kielto-oikeus
Ta kistuksetijaiyhteystetojenimuutoksetitehdääniottamallaiyhteysisuo aaniiNetmediaani
osoitteellaisvenna@inetmedia.f.iAsiakkaallaionioikeusikieltääitetojensailuovuttaminenijaikäsittely
suo amainontaaijaimuutaima kkinointaiva ten.
Palvelua käytäessään käytäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Jos käytäjä ei
hyväksy näitä ehtoja, ei käytäjällä ole oikeuta käytää palvelua.
Evästeet/Cookies
aäytämmeins.ievästeitä/cookiesiive kkosivuillamme,ivoidaksemmeitaataiasiakkaillemmei
pa emmanikäytttkokemuksen.iEvästeetike tovatimeilleikuinkaiasiakasikäyttääisivujamme.i oimme
käyttääinäitäitetojaipa antaaksemmeipalvelujammeisekäive kkosivujammeisekäikävijtideni
käyttäytymisenianalysointin.iEvästeidenikäyttniestäminenivoiivaikuttaa/ ajataiasiakkaani
käytttkokemuksiaive kkosivuillamme.i

REGISTERUTDRAG PÅ SVENSKA
1. Registeransvarig
Inetmedia.fi/iAudioteciaakko i
FOinumme i0963685-7i
2. Registrets kontaktperson
SvennaiMa tens
tel.i045i6155i497
svenna@inetmedia.f
å ikundbetjäningisva a ivanligeniinomi2idg ividiä endenisomigälle i egist etisamtifeedback.i
3. Registrets namn
Inetmedia.f/Audioteciaakko iiayikund egiste
4. Personuppgifernas användningsändamål och grund
iisamla iin,ispa a iochibehandla ipe sonuppgife ipåiettilagenligtisätt.iSyfetimedi
pe sonuppgife naiä iattikunnaifaktu e a,ie bjudaitjänste ,iuppfyllaiavtal,ima knadsft ingiochift i
attikunnaiuppfyllailagstadgadeik av.

5.iRegistrets informationsinnehåll
Ftljandeiinfo matonispa asiii egist et:
Namn
Emailiad ess
Tel.
Meddelande
Fotog afe
Faktu eingsad essift ikunde
6. Lagenlig insamling av registeruppgifer
Regist etsiuppgife isamlasiinif åniiNetmedia/Audioteciaakko isi egiste isamtif åniallmännai
inte net egiste .iUppgifer kan även eegäras aviSuomen Asiakasteto Oy för at säkerställa kundens
eetalningsförmåga vid aveetalningsköp och vid eetalning via fakturaa
7. Lagenlig överlämning av registeruppgifer
Registe innehava enilämna iingaiaunde sipe sonuppgife itlliutomståendeipe sone ielle ift etag,i
ft utomitllifnskaimyndighete iomisåik ävs.iIngaiuppgife itve lämnasitllipa tiutanft iEU.i
8. Raderande av registeruppgifer
Allai egist e adeiuppgife i ade asipåikundensiuppmaningielle iomikundft hållandetiuppht .i
9. Skydd av registret
Info matoneniii egist etiä iskyddadimediallmäntiaccepte adeitekniskaive ktyg.iEndasti
egiste upp ätthålla eniochidessipe sonaliha itllgångitlliuppgife naiii egist et.i
10. Kontrollerings-, ändrings- och förbudsrät
aont olle ingiochiuppdate ingiaviuppgife naiske igenomiattikontaktaisvenna@inetmedia.f.i
aundeniha i ättiattift bjudaiatti egist etianvändsift idi ektma knadsft ingisamtift bjudai
ft säljningiavikunduppgife na.
Genom at använda denna tjänst/webbsida godkänner användaren våra användningsvillkor. Om
besökaren inte godkänner villkoren har hen inte rät at använda tjänsten.
Cookies
iianvände isåikalladeicookiesi(kako )ipåivå iwebbplats,ift iattikunnaie bjudaivå aianvända eieni
bätt eianvända upplevelse.ioookiesige iossiinfo matoniomihu ianvända naianvände i
webbplatsen.i iikanianvändaiinfo matonenift iattiutvecklaivå aitjänste iochivå iwebbplatsiochi
ft iattianalyse aibeteendeipåiwebbplatsen.iHind andetiavicookiesikanipåve kaiochibeg änsai
använda vänlighetiavifunktone ipåiwebbplatsen.i

