HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KOSKEVA POLITIIKKA
1. Määritelmät
1.1. Henkilötiedot (HT) - kaikki tiedot, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät tunnistettuvaan tai olevaan tunnistettavissa
henkilöön (henkilötietosubjektiin).
1.2. Henkilötietosubjekti (HTS) - luonnollinen henkilö, joka on suoraan tai välillisesti tunnistettava tai tunnistettavissa PD:n
kautta.
1.3. Henkilötietöjen tietojärjestelmä (HTTJ) tietotekniikan ja keinoin kautta.

kaikki HT, jotka ovat tietokantoissa ja varmistavat niiden käsittely

1.4. Henkilötietojen käsittely - mikä tahansa toimenpide (operaatio) tai joukko toimintoja (operaatioita), jotka tehtiin atklaitteiden käyttämällä tai ilman näiden varojen käyttöä, kuten HT:n kerääminen, tallennus, kokoaminen,
tallentaminen, selkeytys (päivitys, muutaminen), otaminen, käyttö, siirto (tarjoaminen), depersonalisaatio,
estäminen, poistaminen, hävittäminen.
1.5. Operaattori – ECOTEN Oy, joka järjestää ja (tai) suorittaa HT:n käsittely ja määrittää HT:n käsittelyn tarkoitukset, HT:n
koostumus, joita voidaan käsitellä, toiminnat (operaatiot) HT:n kanssa.
1.6. Henkilötietojen antaminen - toimet, jotka pyritään antamaan tietylle henkilölle tai tietylle ihmisryhmälle.
1.7. Henkilötietojen tuhoaminen – toimet, joiden seurauksena on mahdotonta palauttaa HT:n sisällön HTTJ:iin ja (tai) joka
tuhosi materiaali HT kantajialta.
2. Tarkoitus ja soveltamisala
2.1. Tämä Henkilötietojen käsittelyn koskeva politiikka (jäljempänä - Poitiikka) määritää HT:n käsittelyn ja tietosuojan
periaatteet ja edellytykset, HT:n suojelutoimenpiteitä, Operaattorin vastuu niiden käsittelyssä.
2.2. Tämä Politiikka on kehitetty Liittovaltion lain n:o 152 - FZ “Henkilötietoista” (jäljempänä - FZ-152) 27.07.2006
mukaisesti.
2.3. Tämä Politiikka koskee kaikkia prosesseja HT:n keräämisestä, tallentamisesta, systematisoinnista, kokoamisesta,
tallentamisesta, jalostuksesta, louhinnasta, käytöstä, siirrosta (määräyksestä, pääsystä), depersonalisaatiostä,
suojaamisesta, poistamisesta, hävittämisesta käyttäen automaattisia keinoja ja ilman tällaisia varoja.
3. Tavoitteet ja henkilötietojen käsittelyn määrä
3.1. HT:n käsittely suoritetaan Operaattorilta jotta:
• tekemään sopimusten HTS:n kanssa mukaisten velvoitteiden;
• tilaneen / ostetun tavaran toimituksen järjestäminen HTS:lle.
3.2. Jalostettujen HT:n Sisältö ja määrä sisältää seuraavat tiedot HTS:lta:
• etunimi ja sukunimi;
• sähköpostiosoite;

4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
HT:n käsittely operaattorilta perustuu seuraaviin periaatteisiin:
• laillisuus ja rehellinen peruste;
• HT:n käsittelyssä erityisten, ennalta määriteltyjen ja laillisyten tarkoitusten saaminen;
• vain niiden HT:n käsittely, jotka täyttävät heidän hoidon tavoitteet;
• HT:n tietokantojen yhdistämisen estämänen, joiden käsittely suoritetaan tarkoituksiin, jotka eivät yhdistyä;
• käsittelyjen HT:n sisällön ja laajuuden noudattaminen käsittelyn tavoitteisiin;
• HT:n tarkkuuden, riittävyyden ja merkityksellisyyden varmistaminen käsittelyn tavoitteisiin;
• HT:n tuhoaminen tai depersonalisaatio niiden käsittelyn tarkoitusten saavuttamiseksi tai jos ei ole tarpeetta, jos
Operaattori ei voi poistaa HT:n rikkomuksia, jollei on sanottu laissa FZ-152.
5. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset
5.1. Operaattori käsittelee HT, jos on ollessa ainakin yhden seuraavista ehdoista:
• HT:n käsittelyä suoritetaan HTS:n suostumuksella hänen HT:n käsittelyyn;
• HT:n käsittely on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi Venäjän federaation kansainvälisen sopimuksen tai lain mukaan,
käytämään ja hoitamaan Venäjän lainsäädännön operaattorille toiminto, valtuudet ja velvollisuudet;
• HT:n käsittely tarvitaan sopimuksen suoritamaan, jonka osana tai edunsaajana on HTS sekä tekemään sopimuksen HTS:n
aloitteesta tai sopimuksen, jonka perusteella HTS on edunsaaja;
• HT:n käsittely on tarpeen oikeuksien toteutumaan Operaatorin tai kolmansien puolten etuja ja oikeutettuja tai
tavoitteiden saavuttamiseksi, jos tämä ei loukkaa HTS:n oikeuksia ja vapauksia;
6. Henkilötietojen subjektin hyväksyminen hänen henkilötietonsa käsittelyyn
6.1. HTS päättää antamaan hänen HT ja antaa suostumuksensa käsittelyyn vapaasti tahtonsa ja oman etunsa. Suostumus
HT:n käsittelyyn voidaan antaa HTS:lta tai hänen edustajalta missään mahdollistava vahvistamaan vastaanottaneensa
muodossa ellei toisin määräätään laissa FZ-152.
Velvollisuus tarjota todisteet HTS:n suostumusta hänen HT:n käsittelyyn tai todistuksen näyttöä, jota ilmoitetaan laissa
FZ-152, osoitetaan Operaattorille.
7. Henkilötietojen subjektin oikeudet
7.1. HTS:lla on oikeus saada Operaattorilta HT:n kasittelyn liittyvät tiedot, mukaan lukien ne, jotka sisältävät:
• Operaattorin HT:n käsittelyn vahvistus;
• HT:n kasittelyn oikeudellinen tausta ja tarkoitus;
• Operaattorin kaytettävät HT:s kasittelylle tavoitteet ja menetelmät;
• Operaatoin nimi ja sijainti, tietoja henkilöistä (lukuun ottamatta Operaattorin työntekijät), joilla on pääsy HT:iin, tai

jotka voivat tiedä HT sopimuksen Operaattorin kanssa mukaan tai FZ- 152 perusteella;
• käsitelty HT, liittyvät vastaavaan HTS:iin, niiden vastaanottamisesen lähde, jollei muuta menettelyä toimittamista
tällaisia tietoja varten ei anneta laissa FZ-152;
• HT:n kasittelyn ajoitus PD, mukaan lukien niiden tallentamisesen aikaa;
• HTS:n oikeiksien suorimisen menettely lain FZ- 152 mukaan;
• tietoa ehdotetusta rajan ylittävästä datasiirtosta;
• nimi tai sukunimi, nimi ja patronyymi ja osoite henkilölle, joka suorittaa HT:n käsittelyä Operaattorin kyseestä, jos
käsittely on veloitetaan henkilölle;
• kaikki muut tarvittavat tiedot FZ-152 tai muiden kansallisten lakien mukaisesti.
7.2. HTS:lla on oikeus vaatia Operaattorilta selventää hänen HT, estää niitä tai tuhoutuä, sitä tapauksessa, jos HT ovat
epätäydellisiä, vanhentuneita, epätarkkoja, tai laittomasti saattuja eivät ole tarpeen käsittelyn tarkoitukseen, sekä
ottaa oikeusturvan oikeutensa toimenpiteitä.
7.3. HTS:lla on oikeus vaatia, ja Operaattorin on välittömästi lopetettava HTS:n pyynnöstä hänen HT:n käsittelyä.
7.4. On kielletty hyväksyä automaattisen HT:n käsittelyn perusteella ratkaisuja, jotka synnyttävät oikeudellisia seurauksia
HTS:lle tai muutoin vaikutavat oikeuksуt ja oikeutetut edut, lukuun ottamatta tapauksia FZ-152 mukaan tai HTS:n
suostumuksella kirjallisesti.
7.5. Jos HTS:n mielestä Operaattori suorittaa hänen HT:n käsittelystä lainvastaisesti tai muuten rikkoo oikeuksia ja
vapauksia, HTS voi valittaa Operaattorin teoista tai laiminlyönneistä henkilötietojen oikeuksien suojeluvaltuutetulle
tai tuomioistuimissa.
7.6. HTS:lla on oikeus suojaa hänen lailliset oikeudet ja edut, mukaan lukien vahinkoja ja (tai) henkisesiä korvauksia
kärsimyksestä oikeudessa.
8. Toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi
8.1. Operaattori HT:n käsittelyssä toteuttaa tarvittavat oikeudelliset, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet
suojatakseen HT luvattomalta tai vahingossa HT:n pääsyltä, tuhoamiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopioinnilta,
tarjonnalta, jakelulta sekä muilta laittomielta toimilta HT:n kanssa.
8.2. HT:n turvaaminen saavutetaan, erityisesti, kun hän:
• kehittää ja ottaa käyttöön paikallisten HT:n käsittelyä ja suojaa säädösten;
• käyttää oikeudellisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan HT:n turvallisuutta;
• määrittellä turvallisuusuhkia HT:lle kuin ne jalostetaan HTTJ:llä;
• käyttää hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä HT:n turvallisuuden varmistamiseksi kuin ne jalostetaan HTTJ:llä, jotka
ovat tarpeen täyttää HT:n suojan, joka tarjoaa suorituskykyä HT:n suojelulle;
•

käyttää suojelukeinoja,
arviointimenettelyä;

joille

suoritettaan

tietomäärällä

säädetyllä

tavalla

vaatimustenmukaisuuden

• arvioida toteutettujen toimenpiteiden tehokkuudesta HT:n turvallisuuden varmistamiseksi ennen HTTJ:n
käyttöönottoa;
• havaita luvattoman pääsyn tapauksia ja toimenpiteet;
• palauttaa HT, muokaatut tai tuhoutunut luvattoman pääsyn seurauksena;
• määrittää HT:iin pääsysääntöjä, jalostetaan HTTJ:lla, sekä varmistaa ohjelmisto ja rekisteröinti kaikista teoista, joissa Ht
käsiteltään HTTJ:ssa;
• noudattaa sisäisen valvonnan HT:n käsittelyssä FZ-152, alisteinen säädösten ja paikallisten toimijoiden mukaan
• arvioida vahinkoja, joita HTS voi aiheutua, jos hän rikkoo FZ-152, suhde mainittujen vahinkojen ja saaneen
Operaattorilta toimenpiteiden, joilla pyritään varmistamaan velvoitteiden noudattamista määräämällä FZ-152;
• noudattaa ehtoja, joilla ehkäistään luvattoman pääsyn HT:n materiaaliin kantajiin ja varmistetaan HT:n turvallisuuden;
• Operaattori perehdyttää suoraan osallistuvat työntekijät HT:n käsittelyyn, Venäjän lainsäädäntöön, joka sisältää
vaatimukset HTÖn suojelemiseksi, paikallisten säädösten käsittelyä ja HT:n suojaa, ja Operaattorin työntekijöiden
koulutusta.
9. Loppumääräykset
9.1. Tämä Politiikka on julkinen ja julkaistaan Operaattorin verkkosivuilla - http://luomma.fi
9.2. Tämän politiikan määräysten tarkistamista tehdään seuraavissa tapauksissa:
• jos Venäjän lainsäädännön käsittelyä ja tietosuojaasäännöt muutetaan;
• jos HT:n käsittelytarkoitus muutetaan, tiedto- ja / tai tietoliikennejärjestelmän rakenne (tai uusiminen);
• soveltamalla uutta teknologiaa HT:n kasittelyssä (mukaan lukien siirto, varastointi);
• kun on tarvetta muuttaa HT:n käsittelyä
• HT:n käsitelyn ja suojelun seurantavaatimusten suorittamisen tuloksena;
Tämän politiikan tarkistamisen jälkeen sen päivitetty versio on julkaistu Operaattorin verkkosivuilla - http://luomma.fi.
Jos tämän Politiikan säännöt eivät ole suoritettu, Operaattori on vastuussa olevan Venäjän federaation lainsäädännön
mukaan.
Henkilötietojen käsittelyn suostua
Omistan tahtoa ja niiden etujen mukaista annan suostumukseni käsittelyyn, mukaan luettuna keräämiseen,
systematisointiin, kokoamiseen, tallentamiseen (päivitys, uusitaminen, muutokset), käyttöön, siirtoon kolmansille
osapuolille, depersonalisaatioon, estämiseen ja tuhoamiseen henkilökohtaisia tietoja - sukunimi, nimi,
yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, Ecoten Oy:lle vetoani toimittamisen ja käsittelyn Ecoten Oy:hyn
varten.
Vahvistan, että henkilötietoj ja muita tietoja minusta (nimi, rekisterinumero, osoite tai asuinpaikka, yhteyshenkilön
puhelinnumero, sähköpostiosoite) ovat annettu minulte Omistajalle, kun tein käsittelyn täyttämällä erityisellä
lomakkeella päällä luomma.fi sivustolla ja ne ovat aitoja.

Hyväksyn sen, että henkilötietoja käsitellään menetelmillä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin ilman mahdollisuutta
tehdä päätös yksinomaan automaattiseen henkilökohtaisten tietojen käsittelyn perusteella.
Suostumus on annettu minulta loputtomiin henkilötietojen siirron Omistajalle jälkeen. Tämä suostumus voidaan
peruuttaa minulta milloin tahansa lähettämällä kirjallisen hakemuksen Omistajan osoitteen: 197110, Pietari,
Konstantinovskin katu, 18, litra A, rak. 11-N tai sähköpostiosoitteeseen des@ecoten.ru

