
SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN 
 
 

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat tärkeitä meille yrityksessämme Kabe-Adria Oy, Meiramitie 

3, 01510 Vantaa. Suhtaudumme vakavasti yksityisyyteesi ja käytämme henkilötietojasi 

ainoastaan tilisi hallinnoimiseen ja ottaaksemme sinuun aika ajoin yhteyttä antaaksemme 

tietoa Adrian tuotteista, palveluista, tarjouksista ja kilpailuistamme. Haluaisimme myös välittää 

tietosi tuotteesi tuotantoyhtiölle ADRIA MOBILILILLE, Straška cesta 50, Novo mesto, Slovenia, 

jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä antaakseen tietoa Adrian tuotteista, palveluista, 

tarjouksista ja kilpailuista. 

Jos suostut siihen, että voimme ottaa sinuun yhteyttä tässä tarkoituksessa, pyydämme sinua 

täyttämään alla olevan lomakkeen ja rastimaan siitä toivomasi yhteydenottotavan. 

Jos annat nämä tiedot, käytämme niitä informoidaksemme sinua suoraan yrityksen eduista, 
aktiviteeteista, palveluista ja tapahtumista (tekstiviestien lähettämisen sijaan). 
 
 
Pyydämme sinua merkitsemään, suostutko siihen, että henkilötietojasi käsitellään alla 
kuvattuihin tarkoituksiin: 
 
 
HENKILÖKOHTAISEN TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN Rekisteröity suostuu siihen, että 
hänen suostumuslomakkeessa antamiaan tietoja ja ostotietoja voidaan käsitellä 
henkilökohtaisen tarjouksen valmistelua varten. Henkilökohtaisen tarjouksen valmistelun 
yhteydessä yritys suorittaa segmentoinnin, joka perustuu edellä määriteltyihin tietoihin ja 
tietoihin yrityksen verkkosivustoille tehdyistä vierailuista (jos rekisteröity on suostunut tähän 
verkkosivustolla käydessään), ja antaa tietoa rekisteröidyn alla määrittelemillä 
viestintäkanavilla. Henkilökohtaisen tarjouksen valmistelua varten käytetään kaikkia edellä 
määriteltyjä tietoja; tietoja säilytetään siitä lähtien, kun niitä aletaan kerätä siihen asti, kun 
näiden tietojen laillinen säilytysaika päättyy. Tietojen käsittely lopetetaan, jos suostumus 
peruutetaan. 
 
MARKKINOINTITUTKIMUS (esim. asiakastyytyväisyystutkimus) Rekisteröity suostuu siihen, 
että hänen suostumuslomakkeesta kerättyjä henkilötietojaan ja ostoskäyttäytymistään 
koskevia tietoja voidaan käyttää markkinointitutkimuksen suorittamiseen. Tietoja voidaan 
käsitellä, kunnes suostumus on peruutettu. Tutkimuksiin käytetään rekisteröidyn alla 
valitsemia kanavia. 
 
 
 
  



 
Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin 
olet antanut nimenomaisen suostumuksesi. Suostumuksesi henkilötietojen siirtämiseen on 
vapaaehtoinen, ja se voidaan milloin tahansa peruuttaa samalla tavalla, jolla se annettiin. Jos 
et anna henkilötietojasi tai jos suostumuksesi on peruutettu, rekisterinpitäjä ei pysty 
käyttämään henkilötietojasi tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Lisäksi sinulla on oikeus saada 
pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot ("oikeus tulla unohdetuksi"), oikeus 
rajoittaa tietojen käsittelyä, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot. 
Käyttääksesi näitä oikeuksiasi tai tehdäksesi valituksen pyydämme ottamaan yhteyttä 
osoitteella info@kabeadria.com.  
 
Jos uskot, että henkilötietojen käsittely rikkoo henkilötietojen suojausta koskevia ehtoja, sinulla 
on oikeus toimittaa siitä valitus tietosuojavaltuutetulle. 
 
Tietoja säilytetään suostumuksesi peruuttamiseen asti tai niin kauan kuin niitä tarvitaan 
tarkoitukseen, joihin tietoja kerätään; säilyttämisajan päätyttyä nämä tiedot poistetaan, 
hävitetään, niiden käyttö estetään tai ne anonymisoidaan. 
  
Rekisterinpitäjä, Kabe-Adria Oy, Meiramitie 3, 01510 Vantaa, ja ADRIA MOBIL, Straška 
cesta 50, Novo mesto, Slovenia, vastaavat prosessista ja tietojen suojaamisesta tietosuoja-
asetuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ehtojen 
mukaisesti. 
 
 
 
 
Päivämäärä:  8. 11. 2018         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LOMAKE SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMISEEN 
 

 
Koko nimi________________________________________________, osoite  
 
__________________________________________________________________________
_______________ 
 
Tänä päivämääränä _________________ peruutan täten suostumukseni henkilötietojen 
käsittelemiseen määriteltyin tarkoituksiin: 
 
 
2. HENK.KOHT. TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN     PERUUTAN SUOSTUMUKSENI  
2. MARKKINOINTITUTKIMUS                                     PERUUTAN SUOSTUMUKSENI  
 
 
Allekirjoitus:    

 

 


