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Tietosuojakuvaus ja seloste tietojen käsittelystä 

Tätä selostetta on päivitetty 1.9.2022.  

 

1 Rekisterinkäsittelijä ja vastaava henkilö 
Gravicon Oy 

Sturenkatu 4, 00510, Helsinki 

Y-tunnus: 0807661-6 

Yhteyshenkilö: Pauli Jantunen, info@gravicon.fi 

2 Toimittajan tietosuojalauseke 
Huolehdimme yksityisyytesi ja henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta Modelspace-palvelussa.  

Tämä tietosuojakuvaus kertoo, mitä tietoja rekisteriin kerätään ja miten tietoja käytetään ja mitkä  

ovat rekisteröityjen oikeudet heitä koskeviin tietoihin.   

3 Rekisterin nimi 
Modelspace henkilötietorekisteri (käyttäjärekisteri ja yritysten yhteistietorekisteri). 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:  

• Modelspace-palvelun tuottamiseen  

• Käyttäjän tunnistamiseksi 

• Virheiden korjaamiseksi palvelusta  

• Asiakkaan oikein laskuttamiseksi 

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

5 Henkilötietojen siirto EU-alueen ulkopuolelle ja 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
EU:ssa kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Gravicon ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille tai käytä henkilötietoja  

muuhun tarkoitukseen kuin asiakkaan toimitussopimuksen täyttämiseksi. 

6 Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

• Käyttäjätunnus  

• Nimi (Etu- ja sukunimi)  

• Titteli 

• Sähköpostiosoite  

• Postiosoite  
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• Puhelinnumero  

• Kirjautumisten historia  

• Sisään- ja uloskirjautumisen ajankohta  

• Tietuekohtaiset muutoshistoriat 

7 Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:   

• Tiedot saadaan asiakkaan luodessa tai muokattaessa käyttäjätunnuksia. Tämä voidaan asiakkaan 

tilauksesta toteuttaa myös Graviconin toimesta. 

• Käyttäjän itsensä muokatessa käyttäjätietoja.  

• Käyttäjän kirjautuessa järjestelmään.  

• Käyttäjän muuttaessa järjestelmän tietueita 

• Käyttäjän ylläpitämällä yritysten yhteyshenkilörekisteriä 

8 Evästeet ja selaimen muistivarasto  
Evästeitä (”cookies”) ja selaimen muistivarastoa (”Local Storage”) käytetään:  

• Käyttäjän tunnistamiseksi.  

• Käyttäjän muokkaamien valintojen muistamiseksi.  

Käyttäjä voi poistaa Internet-selaimen tallentamat evästeet muistista.  

9 Rekisteröidyn oikeudet ja Tarkastus- ja oikaisuoikeus  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta  

koskevat yhteydenotot tulee tehdä asiakkaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (asiakkaan  

tietosuojavastaava tai asiakkaan pääkäyttäjä).  

 

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää asiakkaan rekisteriasioista  

vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.  

Rekisteröidyllä käyttäjällä on mahdollisuus tarkastaa hänestä kerätyt tiedot myös suoraan  

Modelspace-palvelusta.  

10 Oikeus tulla unohdetuksi  
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi käyttäjärekisteristä. Tällöin häntä koskevat tiedot  

poistetaan käyttäjärekisteristä. Samalla käyttäjän käyttöoikeudet järjestelmään poistetaan. Pyynnöt  

tulee osoittaa asiakkaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

Toimittaja ei suoraan vastaa asiakkaiden käyttäjien tiedusteluihin tai pyyntöihin, jotka koskevat  

rekisteröidyn oikeuksiin liittyviin tiedusteluihin tai pyyntöihin, koska rekisterin tiedot ovat asiakkaan  

ylläpitämiä tietoja.   

 

Asiakkaan rekisteriasioista vastaava henkilö voi pyytää apua toimittajan rekisterin käsittelystä  

vastaavalta henkilöltä rekisteröidyn oikeuksien liittyvien tiedusteluiden tai pyyntöjen  

toteuttamiseksi.   

 

Toimittaja ei suoraan vastaa asiakkaiden käyttäjien tiedusteluihin tai pyyntöihin, jotka koskevat  

rekisteröidyn oikeuksiin liittyviin tiedusteluihin tai pyyntöihin, koska rekisterin tiedot ovat asiakkaan  

ylläpitämiä tietoja.   
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Asiakkaan rekisteriasioista vastaava henkilö voi pyytää apua toimittajan rekisterin käsittelystä  

vastaavalta henkilöltä rekisteröidyn oikeuksien liittyvien tiedusteluiden tai pyyntöjen  

toteuttamiseksi.   

11 Rekisterin suojauksen periaatteet  
Henkilörekisterit on tallennettu sähköisessä muodossa.  

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne toimittajan työntekijät, joilla  

on työnsä puolesta oikeus käsitellä käyttäjätietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja  

salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisillä keinoilla suojattuja ja palvelimet, 

joilla tietokannat ovat sijaitsevat erillisessä fyysisesti suojatussa tilassa.  

12 Tietosuojakuvauksen päivitykset  
Gravicon Oy päivittää tätä tietosuojakuvausta uusilla versioilla tarvittaessa. Uusin versio on  

julkaistu Graviconin web-sivuilla ja rekisteröityjen tulisi tarkistaa kuvaus säännöllisesti.   
 


