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ASIAKASVIESTINNÄN TIETOSUOJASELOSTE, AURORA INNOVATION OY 

 

TAUSTA 

Aurora Innovation Oy (”Aurora Innovation”, ”me” tai ”meille”) toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään 
sinua koskevia henkilötietoja Aurora Innovationin sähköisen asiakasviestinnän yhteydessä. Tämä 
tietosuojaseloste on suunnattu asiakasyritystemme yhteyshenkilöille, Aurora teleQ -palvelun käyttäjille 
sekä muille henkilöille, jotka vastaanottavat viestintäämme.   

 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten käsittelemme henkilötietoja suorittamamme 
asiakasviestinnän yhteydessä. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita voidaan käyttää 
luonnollisen henkilön tunnistamiseen.   

 
Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. 
Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja henkilötietojesi käsittely 
suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.   

 

MILLOIN JA MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA? 

Käsittelemme henkilötietoja asiakasviestinnän yhteydessä seuraaviin tarkoituksiin:  

 

Asiakasviestintä ja käyttäjätiedottaminen palvelun toteuttamiseksi  

Käsittelemme henkilötietoja lähettääksemme tarvittavaa viestintää Aurora teleQ – palvelun jatkuvuuteen, 

käyttämiseen ja muuttumiseen liittyen. Asiakkaiden kanssa tekemiemme sopimusten täyttämiseksi meidän on 

esimerkiksi tiedotettava Aurora teleQ -palveluun liittyvistä päivitys- ja häiriötilanteista.     

 

Henkilötietoryhmät Laillinen peruste 

• Yhteystiedot 

• Organisaatiotiedot 

Sopimus. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista 

Aurora Innovationin ja asiakkaan tai käyttäjän välisen 

sopimuksen täyttämiseksi.   

Säilytysaika: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen keston ajan. Käyttäjien henkilötiedot poistetaan tai 

anonymisoidaan ilman aiheetonta viivytystä asiakas- tai käyttäjäsuhteen päättymisen jälkeen. Asiakkaan 

yhteyshenkilön henkilötietoja voidaan säilyttää asiakassuhteen päättymisen jälkeen tarvittava aika 

mahdollisten oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, puolustamiseksi ja hallinnoimiseksi.    

 

Uutiskirjeen lähettäminen muuta viestintää ja markkinointia varten 

Voimme lähettää Aurora Innovationin uutiskirjeitä asiakkaidemme yhteyshenkilöille, Aurora teleQ -palvelun 

käyttäjille sekä muille henkilöille, jotka haluavat vastaanottaa uutiskirjettämme. Uutiskirjeiden tarkoituksena on 

jakaa käyttäjille heidän työtä tukevaa informaatiota sekä markkinointiviestinnällistä sisältöä.  
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Henkilötietoryhmät Laillinen peruste 

• Yhteystiedot 

• Organisaatiotiedot 

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, 

jotta voimme välittää tietoja Aurora Innovationista ja 

Aurora teleQ -palvelusta käyttäjäkokemuksen ja 

brändimme edistämiseksi.  

 

Suostumus. Soveltuvan lainsäädännön vaatiessa 

hankimme suostumuksen ennen uutiskirjeen 

lähettämistä.  

Säilytysaika: Henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin se on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes 

uutiskirjeen vastaanottaminen peruutetaan tai asiakas- tai käyttäjäsuhde päättyy).  

 

Asiakaskyselyiden toteuttaminen liiketoiminnan kehittämiseksi 

Asiakaskyselyssä hyödynnetään Aurora teleQ -palvelun normaalissa asiakasviestinnässä ja käyttäjätiedottamisessa 

käytettyjä yhteystietoja. Lähetämme asiakaskyselyn sähköpostiosoitteeseen asiakaskyselyn toteuttamisessa 

käyttämämme kyselytyökalun avulla. Asiakaskyselyyn voi vastata suoraan kyselytyökalussa.  

 

Henkilötietoryhmät Laillinen peruste 

• Yhteystiedot 

• Asiakaskyselyssä annetut tiedot 

• Digitaaliset tunnistetiedot (IP-osoite, 

evästetiedot) 

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, 

jotta voimme selvittää käyttäjien tyytyväisyyttä sekä 

sitä, miten voimme jatkokehittää Aurora teleQ -

palvelua ja liiketoimintaamme yleisesti.    

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään asiakaskyselyn keston ajan ja sen jälkeen siihen asti, kunnes 

asiakaskyselyn tulokset on saatu arvioitua. Asiakaskyselyn yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan tai 

anonymisoidaan kuitenkin viimeistään 12 kuukauden kuluttua asiakaskyselyyn vastaamisesta.  

 

Asiakaskyselyihin liittyvien arvontojen järjestäminen  

Voimme järjestää arvontoja Aurora Innovationin asiakaskyselyiden yhteydessä. Tällöin käsittelemme henkilötietoja 

suorittaaksemme arvonnan sekä lähettääksemme palkinnot arvonnan voittajille. Otamme erikseen yhteyttä 

arvonnan voittajiin toimittaaksemme palkinnon.  

 

Huomioithan, että mikäli voitat arvonnassa voimme julkaista nimesi Aurora Innovationin uutiskirjeessä. Voit 

kuitenkin vastustaa nimesi julkaisemista käyttämällä oikeuttasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (lue lisää tämän 

tietosuojaselosteen kohdasta ’Oikeutesi’). 
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Henkilötietoryhmät Laillinen peruste 

• Nimitiedot 

• Yhteystiedot  

• Yhteydenpidossa annetut tiedot  

Oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista, 

jotta voimme toteuttaa arvonnan ja toimittaa 

palkinnot voittajille.  

 

Säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään arvonnan keston ajan ja sen jälkeen siihen asti, kunnes arvontaan 

liittyvät palkinnot on saatu toimitettua. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan kuitenkin viimeistään 12 

kuukauden kuluttua asiakaskyselyyn vastaamisesta. 

Jos voitat arvonnassamme ja vastaanotat sen johdosta palkinnon, joka on soveltuvan lainsäädännön 

perusteella verotettavaa arpajaisveroa, voimme tällöin joutua säilyttämään osaa henkilötiedoista 

kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan (n. 6 vuotta arvonnan päättymisestä lukien).   

 

VASTAANOTTAJAT, JOILLE JAAMME HENKILÖTIETOJA?  

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojen vastaanottajat 

palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät 

henkilötietoja Aurora Innovationin lukuun tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut 

vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietoja ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja 

omiin tarkoituksiinsa. 

 

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa: 

 

Palveluntarjoajat  

Käytämme palveluntarjoajia, kuten APSIS International AB:tä ja Webropol Oy:tä, toteuttaaksemme tässä 

tietosuojaselosteessa määritetyt tarkoitukset. Käytämme APSIS International AB:n toimittamaa työkalua 

asiakasviestinnän ja käyttäjätiedottamisen toteuttamiseksi sekä uutiskirjeiden lähettämiseksi. Webpropol Oy 

puolestaan toimittaa meille työkalun, jonka avulla pystymme toteuttamaan asiakaskyselyitä.  

 

Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja puolestamme, ja vastaamme palveluntarjoajan toiminnasta 

henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntarjoaja saa käsitellä henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa 

määritettyjä tarkoituksia varten ohjeidemme mukaisesti, eikä omiin tarkoituksiinsa. Olemme rekisterinpitäjä 

henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoaja suorittaa meidän puolestamme.  

 

Muut vastaanottajat  

Mikäli lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai oikeudellisten vaateiden hallinnoiminen sitä edellyttää, jaamme 

henkilötietoja myös muille vastaanottajille, jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi. 

Tällaisia muita vastaanottajia voivat olla esimerkiksi tilintarkastajamme ja verohallinto.  
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MISSÄ KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA? 

Henkilötiedot säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa, eikä henkilötietoihin ole pääsyä 

Euroopan unionin ulkopuolelta. Mikäli siirtäisimme henkilötietoja Euroopan unionin/Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle varmistaisimme näissä tilanteissa, että henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Tällaisiin 

käyttämiimme suojatoimiin lukeutuisi esimerkiksi Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet.  

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelyn sijainneista, pyydämme ottamaan yhteyttä 

osoitteeseen palvelut@aurorainnovation.com. 

 

OIKEUTESI 

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Tee pyyntö 

oikeuksiesi käyttämiseksi ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa palvelut@aurorainnovation.com. 

 

Sinulla on oikeus:  

 

Saada pääsy henkilötietoihin 

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit pyytä kopion henkilötiedoistasi 

ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa palvelut@aurorainnovation.com. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä 

ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten 

oikeuksiin ja vapauksiin.  

 

Päivittää henkilötietoja 

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä. 

 

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen 

erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun 

käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää 

tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä 

oikeusvaateiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.  

 

Voit kuitenkin milloin tahansa, ilman rajoituksia, vastustaa oikeutetun edun alla tapahtuvaa henkilötietojen 

käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Näissä tapauksissa lopetamme kyseisen henkilötietojen käsittelyn ilman 

aiheetonta viivytystä.  

 

Poistaa henkilötietosi 

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa 

henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.  
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Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojen 

käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi 

perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien 

puolustamiseksi.  

 

VOIMME PÄIVITTÄÄ TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA 

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, mikäli esimerkiksi käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, 

keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa. Tässä 

tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. 

 

OTA YHTEYTTÄ  

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et 

ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 

Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä. 

 

Aurora Innovation Oy  

Piispansilta 11 A, 02330, Espoo 

Puhelin: +358 (0)9 3158 4700 

www.aurorainnovation.com  

palvelut@aurorainnovation.com 

 

 

   

 

 

https://tietosuoja.fi/etusivu
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