Hobby Bonus –
mobiilisovelluksen
tietosuojaseloste
Tältä sivulta löydätte Hobby Bonus - mobiilisovelluksen (myös ”sovellus”) tietosuojaselosteeseen!
Hobby Bonus Oy (myös ”me” tai ”meidän”) on sitoutunut varmistamaan, että tietosi ovat turvassa ja
niitä suojataan käyttäessäsi sovellustamme. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia sovelluksen
käyttäjiä (myös ”sinä” tai ”sinun”).

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Hobby Bonus Oy

3229314-3
Kohopolku 3 A, 28330 Pori

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Iiro Lahdenmaa
Tietosuojavastaava
info(at)hobbybonus.fi

2. Milloin ja mitä tietoja keräämme
Tässä kerromme miten ja mitä tietojasi keräämme, kun käytät sovellusta. Sovellusta ei voi käyttää
ilman erillistä kirjatumista ja kirjautuminen on mahdollista vain rekisteröityneille käyttäjille.

2.1. Kirjautuessasi ja luodessasi tilin sovellukseen

Jotta sovelluksen käyttäminen ja harrastebonuksen kerryttäminen olisi mahdollista tarvitsemme
tietojasi. Käyttäjän kirjautuessa ja luodessa tilin sovellukseen keräämme tai käsittelemme seuraavia
tietojasi:
●
●

Sähköpostiosoite
Paikkakunta

Edellä mainitut tiedot pyydetään sinulta rekisteöritymislomakkeella. Mikäli annat rekisteröitymisen
yhteydessä luvan markkinointiviestin vastaanottamiseksi, voidaan sähköpostiosoitteeseesi lähettää
tietoa Hobby Bonus Oy yhteistyökumppaneiden eduista ja tarjouksista.

2.2. Selatessasi yhteistyökumppaneidemme tarjoamia etuja
Jotta pystymme näyttämään sinulle sijaintiasi lähellä olevien yhteistyökumppaneidemme etuja
tarvitsemme sijaintitietosi. Sijaintitietoa käsitellään ainoastaan siirtyessäsi sovelluksen ”edut” osioon ja
sijaintitietoa ei tallenneta. Ilman sijaintitietoa emme voi näyttää sinulle yhteistyökumppaniemme
tarjoamia etuja.
Käsittelemme sovelluksen ”edut” osiossa seuraavia tietoja:
●

Sijaintitiedot

Jos olet sallinut sijaintitietojesi käytön sovelluksen yhteydessä, keräämme sijaintitietosi, kun siirryt
sovelluksen ”edut” osioon.
2.3. Sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot ja laitetiedot
Keräämme tietoja siitä, miten käytät sovellustamme. Näihin lukeutuvat muun muassa seuraavat
tiedot:

Laitteesi tietoja, joilla käytät sovellusta, kuten laitteen malli, IP-osoite, käyttöjärjestelmät ja versiot
sekä mobiiliverkon tiedot.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet
Käsittelemme henkilötietojasi seuraavia käyttötarkoituksia varten:
Sovelluksen tarjoaminen ja kehittäminen sekä sovelluksen toimivuuden varmistaminen
Asiakastilien hallinnoiminen
Sovelluksen käytön tutkiminen, analysointi ja käyttöön liittyvien tilastojen laatiminen

Mainosviestien ja muun tuotteitamme tai palvelujamme tai yhteistyökumppaniemme tuotteita ja
palveluja koskeva markkinointiviestintä
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on (1) Hobby Bonus Oy oikeutettujen etujen
toteuttaminen, erityisesti harrastebonus transaktioden kirjaamiseksi sekä markkinoinnin
toteuttamiseksi.

4. Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan edellä mainitut
käyttötarkoitukset.
Edellä mainittujen säilytysaikojen lisäksi voimme säilyttää tietojasi myös pidempään, jos lainsäädäntä
meitä siihen velvoittaa.

5. Kenelle jaamme tietojasi
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Emme myy henkilötietojasi tai aseta niitä
kaupallisesti kenenkään kolmannen osapuolen saataville.
Voimme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajiemme ja luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa,
jotka osallistuvat sovelluksen toteuttamiseen kohdassa 3 kuvattuja tarkoituksia varten. Jos jaamme
henkilötietojasi, varmistamme, että henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeellista ja
tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Siirrämme henkilötietojasi Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
·Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä
tietosuojan taso; tai
·olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan
komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on oikeus saada jäljennös
kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Hobby Bonus Oy tietosuojavastaavaan (katso
yhteystiedot kohdasta 1).

7. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä. Voimme kuitenkin
hyödyntää kerättyjä tietoja profilointi- ja personointitarkoituksiin. Edellä mainittuja profilointi- ja
personointitarkoituksia ovat tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 mainittu markkinointiviestintä.
Sinulla on aina oikeus vastustaa profiloinnin perusteella tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä
suoramarkkinointiin.

8. Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
●
●
●
●
●
●
●
●

Oikeus saada pääsy tietoihin (oikeus tarkistaa tiedot)
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (muun muassa suoramarkkinointia varten)
Oikeus korjata virheelliset tai epätarkat tiedot
Oikeus saada tiedot poistettua
Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus saada tiedot poistettua
Oikeus saada tiedot siirrettyä
Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Edellä mainitut oikeudet ovat rajoitettuja ja niiden käytännön toteutuminen on riippuvainen esimerkiksi
siitä, millä oikeusperusteella käsittelemme tietojasi tai vaikuttaako tietojen käsittelyyn tai
säilyttämiseen pakottavaa lainsäädäntöä.
Voit tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu esittämällä tarkastuspyynnön esittämällä
tarkastuspyynnön sähköpostitse tietosuojavastaavalle.
Voit myös esittää pyynnön tietojesi korjaamiseksi taikka niiden poistamiseksi sähköpostitse
tietosuojavastaavalle.
Jos haluat käyttää muita oikeuksiasi ota yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa määritettyyn
yhteyshenkilöön.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tilanteissa, joissa sovellukseen
tulee uusia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia voimme samalla joutua muokkaamaan tätä
tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa
tämän tietosuojaselosteen osia.

