
1. Johdanto 
Sijaiset SVM Oy ("Sijaiset SVM"; ”me”) sitoutuu suojaamaan lomakkeen täyttäneiden yksityisyyttä ja 

henkilötietoja. Sijaiset SVM noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja 

tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen 

perusteet ja sen, mihin kerättyjä tietoja käytetään. 

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Sijaiset SVM kerää, säilyttää ja käsittelee tiettyjä lomakkeen täyttäneiden henkilötietoja, jotta: 

• täyttäjä voidaan voidaan kontaktoida myöhemmin puhelimitse tai sähköpostilla 

• täyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Sijaiset SVM:n tai valittujen 

kolmansien osapuolten palveluita; 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Sijaiset SVM kerää ja käsittelee henkilötietoja vastatakseen lomakkeen täyttäjän yhteydenottopyyntöön, 

joka syntyy lomakkeen täyttöhetkellä. Lisäksi Sijaiset SVM käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun 

perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palveluansa. 

3. Mitä henkilötietoja keräämme? 
Sijaiset SVM kerää palvelunsa käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten 

kannalta tarpeellisia henkilötietoja: 

Täyttäjän nimi, puhelinnumero, sähköposti, paikkakunta  

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään? 
Sijaiset SVM säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, 

jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista 

riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi 

meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin. 

5. Henkilötietojen siirto 
Sijaiset SVM ei siirrä tietoja kolmansille osapuolille, vaan tietoja käsitellään ainoastaan Sijaiset SVM Oy:n ja 

sen emoyhtiön Suomen Vuokramestari Oy:n sisällä. 

Oikeudellisista syistä 
Henkilötietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin 

perustuvien edellytysten mukaisesti. 

6. Henkilötietojen suojaus 
Sijaiset SVM käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin 

riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme 

henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä 

palvelimessa olevia tietoja. Sijaiset SVM voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure 

Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa. 

7. Alaikäiset 
Sijaiset SVM:n lomaketta ei ole suunnattu alaikäisille eikä Sijaiset SVM:n erityisesti kerää alaikäisten 

henkilötietoja ja pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa 



henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin ja 

sivustomme käyttöä. 

8. Kolmansien sivustot 
Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Sijaiset SVM:n Meta-pikalomakkeeseen emmekä ole vastuussa 

muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen 

tietosuojaselosteet. 

9. Tietosuojaselosteen muutokset 
Sijaiset SVM voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Sijaiset SVM:n 

sivustolta (www.sijaiset.fi), jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään. 

10. Sinun oikeutesi 

Tarkastusoikeus 
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain 

edellyttämässä muodossa. 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista 
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon 

korjaamista tai täydentämistä. 

Oikeus vaatia tiedon poistamista 
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset 

toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu 

välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme. 

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä 
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista 

koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä 

palveluitamme. 

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä 
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin 

kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen 

käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla 

on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin 

lähettämiimme markkinointiviesteihin. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit 

välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus peruuttaa suostumus 
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. 

11. Oikeuksiesi käyttäminen 
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja 

kopion voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, 

on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen 

henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat 

liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. 



Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä 

valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle. 

12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä? 
Rekisterin ylläpitäjä on on Sijaiset SVM Oy, Markus Itkonen markus.itkonen@sijaiset.fi  

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa, rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön: 

Juuso Koivumäki, juuso.koivumaki@sijaiset.fi  

 


