
TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. REKISTERIN PERUSTIEDOT 

Choy Innovation Oy (Y-tunnus 3141463-6) 
c/o Content House Oy 
Kalevankatu 30 
00100 Helsinki 
(“Rekisterinpitäjä”) 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: 

Valtteri Syväniemi, valtteri@friily.fi 

2. REKISTERIN NIMI 

Choy Innovation Oy:n asiakasrekisteri 

3. REKISTERÖIDYT 

3.1 Rekisteröidyt ovat Rekisterinpitäjän palveluita ja verkkosivustoa käyttäviä asiakkaita ja 
potentiaalisia asiakkaita ja/tai näiden yhteyshenkilöitä. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE 

4.1 Rekisternipitäjä tarjoaa verkkosivuja ja verkkopalvelua osoitteessa www.friily.io. 

4.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaiden välisen 
asiakassuhteen hallinnointi, palveluiden tuottaminen sopimuksen mukaisesti, 
asiakaspalvelu, sekä markkinointi- ja muu viestintä. 

4.3 Henkilötietojen käsittelyn peruste on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu markkinoida 
palveluitaan sekä sopimuksen täyttäminen. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

5.1 Rekisteröidystä käsitellään esimerkiksi seuraavan kaltaisia tietoja: 

• Nimi 

• Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite 

• Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot 

• Käyttäjätunnus ja muut Rekisterinpitäjän palveluiden käyttämiseen liittyvät tiedot 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

6.1 Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn 
organisaatiolta, kun Rekisterinpitäjän asiakas ostaa palveluita Rekisterinpitäjältä, kun 



asiakas on yhteydessä Rekisterinpitäjään tai kun rekisteröity käyttää Rekisterinpitäjän 
palveluita. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

7.1 Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. 

7.2 Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan lisäksi tarvittaessa ulkopuolisille henkilöille 
tai organisaatioille seuraavasti: 

7.2.1 Maksupalvelukumppaneille ja muille Rekisterinpitäjän kumppaneille palvelun 
toimittamiseksi; ja 

7.2.2 Viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa. 

8. SIIRROT EU:N JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

8.1 Rekisterinpitäjä ei itse siirrä tietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen 
(ETA) ulkopuolelle. 

9. SÄILYTYSAIKA 

9.1 Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välinen 
asiakassuhde on voimassa, sekä kohtuullinen, kuitenkin korkeintaan kolmen (3) 
kuukauden mittainen aika tämän jälkeen. 

9.2 Rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietoja pidempään, mikäli tämä on tarpeen pakottavan 
lainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

10.1 Oikeus päästä rekisterissä olevaan aineistoon on rajattu nimettyihin henkilöihin, jotka 
tarvitsevat rekisterissä olevia tietoja työtehtävissään. Jokaisella henkilöllä on omat 
käyttäjätunnuksensa, jotka on suojattu salasanalla. 

10.2 Henkilötiedot säilytetään tietokannoissa ja tietojärjestelmissä, joissa on käytössä 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi 
väärinkäytöltä ja paljastumiselta. 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

11.1 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan tai ne poistetaan tai että 
niiden käsittelyä rajoitetaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa 
käsittelyä. Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään 
sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen 
pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle. 



12. OIKEUS TEHDÄ VALITUS 

12.1 Mikäli rekisteröity pitää henkilötietojensa käsittelyä lain vastaisena, käsittelyä koskevan 
valituksen voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle. 
Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi. 


