MITÄ TEEMME TIEDOILLASI
Kun ostat varastotilaa kaupastamme keräämme antamiasi henkilötietoja, kuten mm. nimi,
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietoja käytämme mm. laskutukseen ja
sähköpostimarkkinointiin.
Kun käyt internetsivuillamme saamme automaattisesti tietoomme internet protocol osoitteen
(IP-osoitteen). IP-osoitteesta saamme tietää mitä selainta ja käyttöjärjestelmää käytät.
Luvallasi voimme lähettää sinulle sähköpostimarkkinointia. Sähköpostimarkkinointi koskee
palveluitamme ja tuotteitamme.
SUOSTUMUS
Miten saamme suostumuksesi?
Kaupan yhteydessä, kun luovutat meille henkilökohtaisia tietoja laskutusta ja varastointia varten,
oletamme että annat suostumuksesi kerätä ja käyttää näitä tietoja tätä tarkoitusta varten.
Jos kysymme näitä tietoja muuta tarkoitusta varten, kuten esim. markkinointia varten, kysymme
joko erikseen tai annamme sinulle mahdollisuuden kieltäytyä.
Miten poistat suostumuksesi?
Jos olet antanut suostumuksesi ja muutat mielesi koskien tietojen käyttöä voit koska tahansa
poistaa suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse tai lähettämällä kirjeen.
info@pilvivarasto.fi
Vint Finland Oy Annankatu 1 a 1, 20100 Turku
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Mikäli laki meitä edellyttää tai jos olet rikkonut käyttöehtojamme voimme joutua luovuttamaan
tietojasi.
KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat keräävät, käyttävät ja luovuttavat tietoja vain sen
mukaisesti mikä on heille tarpeellista suorittaakseen niitä palveluita, mitä he meille tarjoavat.
Kun poistut palvelumme verkkosivuilta esim. Kolmannen osapuolen sivulle tai sovellukseen et
ole enää tämän tietosuojalausekkeen tai palvelumme ehtojen piirissä.
TURVALLISUUS
Suojataksemme henkilötietoja, saatamme tehdä varotoimia ja noudattaa alan käytäntöjä,
varmistaaksemme, ettei tietojasi käytetä väärin, tuhota, muokata tai luovuteta.

EVÄSTEET
Tässä lista meidän käyttämistä evästeistä. Voit halutessasi olla käyttämättä osaa niistä.
HTTP-eväste
Google Analytics -eväste
PHPSESSIONID-eväste
IKÄRÄJA
Käyttämällä tätä sivua vahvistat olevasi täysi-ikäinen asuinmaasi mukaan tai sinulla on
vanhempasi/edunvalvojasi lupa käyttää sivua.
MUUTOKSET TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN
Pidämme oikeuden muokata ja muuttaa tietosuojalauseketta, suosittelemme siksi tarkistamaan
sen säännöllisesti. Muutokset astuvat heti voimaan kun ne on lisätty verkkosivuille. Ilmoitamme
sinulle mikäli teemme olennaisia muutoksia tietosuojalausekkeeseen.
YHTEYSTIEDOT
Otathan meihin yhteyttä, mikäli haluat tehdä muutoksia, päästä käsiksi, lisätä tai poistaa
tietojasi.
Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse info@pilvivarasto.fi tai kirjeitse Annankatu 1 A 1 20100 Turku.

