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Cuzze Oy 

SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA – Cuzze Oy 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artikla Laati-
mispäivä: 24.5.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Cuzze Oy  
Y-tunnus: 9101511-0 
Hopearinne 18 C 2, 20750  ESPOO 
www.cuzze.com 
 
2. Rekisterin yhteyshenkilö 
 
Arto Kuskelin 
c/o Cuzze Oy 
Puhelin: 040-5460 126 
Sähköposti: Arto.Kuskelin@Cuzze.com  
 
3. Rekisterin nimi, henkilötietojen käyttötarkoitus ja pitämisen peruste 
 
Cuzze Oy:n yleinen henkilötietorekisteri. Henkilötietoja käsitellään alla tarkemmin kuvatun mukaisesti 
Cuzze Oy:n projekteihin liittyvien projekti ja kehittämishankkeiden ja ohjelmointipalveluihin ja niiden 
toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin liittyviin toimiin tai muihin 
näihin rinnastettaviin toimiin. 
 
Henkilötietojen käyttötarkoitus ja pitämisen peruste on edellä kuvattujen toimenpiteiden toteuttami-
nen. 
 

 
4. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:  
 

 etu- ja sukunimi 
 arvo tai ammatti tai titteli 
 ikä 
 sukupuoli 
 valokuva 
 yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)  
 yrityksen nimi ja yhteystiedot 
 käyttömäärätiedot (ml. tekoaika, tekopaikka) 
 paikannus- ja seurantatiedot 
 kuva- ja videomateriaali 

 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän toimintoihin liitty-
vistä sisäisistä järjestelmistä sekä rekisterinpitäjän ylläpitämien palveluiden käytön yhteydessä eväs-
teiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kertyvistä käyttäjätiedoista (esim. käyttäjien perustie-
dot, seurantatiedot ja kuvamateriaali). 
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Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tietosuoja-asetuksen puitteissa myös Cuzze Oy:n muista hen-
kilörekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä tai Cuzze 
Oy:n yhteistyökumppaneilta.  

 
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalu-
een ulkopuolelle 
 
Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolisille tahoille, pois lukien alla mainitut poikkeustilanteet. 
 
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsää-
dännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain 
sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Cuzze Oy:n henkilöstötietorekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tie-
tojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Cuzze Oy:n käyttötarkoitusten kanssa. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten 
edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa myös yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Cuzze Oy myy tai muu-
toin järjestelee liiketoimintaansa.  
 
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaati-
muksia. 

 
7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan 
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa 
tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.  
 
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekiste-
rinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 
 
8. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus 
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin 
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekis-
terinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen 
korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. 

 


