
Kulunvalvonta pilvisovellukset
Access Control Cloud Applications -tietosuojakäytännöt

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA KULUNVALVONTAPILVISOVELLUKSEMME KÄSITTELEVÄT?

Kulunvalvonta-alan johtavana yrityksenä SALTO tarjoaa asiakkaillemme erilaisia pilviratkaisuja (kuten SALTO KS, SALTO

Nebula, SALTO Homelok ja JustIN Mobile). Pääsy tällaisten kulunvalvontapilvisovellusten käyttöön ja käyttö on rajoitettu

niihin asiakkaisiin (oikeushenkilöihin tai mahdollisesti yksityishenkilöihin), jotka ovat hankkineet vastaavat käyttölisenssit tai

tilaukset ("Asiakkaat”) ja käyttäjille, jotka Asiakkaat ovat valtuuttaneet käyttämään joitakin tai osaa ominaisuuksistaan

("Käyttäjät").  

Jos haluat liittyä kulunvalvontaalustoidemme käyttäjäksi tai asentaa mobiilisovelluksemme (" Alustat”), SALTOn tulee käsitellä

henkilötietojasi ja lisäksi luot tiettyjä henkilötietoja käyttäessäsi alustaa. Voimme erottaa seuraavat:

1.1 Henkilötiedot, jotka annat meille

Voit antaa seuraavat tiedot: 

Itsestäsi: Annat meille suoraan henkilötietoja itsestäsi rekisteröityessäsi jollekin alustallemme. Tarkat henkilötiedot

riippuvat jokaisesta alustasta, mutta yleensä ne viittaavat perushenkilö- ja yhteystietoihin; kuten nimesi,

sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi. Huomaa, että tähdellä (*) merkityt ruudut ovat ehdottoman välttämättömiä

rekisteröitymistä tai tiettyjen toimien suorittamista varten, joten et voi jatkaa eteenpäin, jos et anna tällaisia tietoja.

Tietoja muista: Lisäksi, riippuen Käyttäjäroolistasi alustassa, voit antaa henkilötietoja muista, kun lisäät tai kutsut uusia

käyttäjiä sivustollesi tai annat muille käyttäjille avaimia päästäkseen SALTO-tuotteilla varustettuihin tiloihin. Jos kutsut

uuden käyttäjän liittymään alustallemme, tee se vain, jos olet aiemmin valtuutettu toimittamaan tällaisia kolmannen

osapuolen tietoja SALTOlle ja olet ilmoittanut heille heidän tietojensa käsittelystä tämän käytännön mukaisesti.

Olet vastuussa antamiesi tietojen todenperäisyydestä ja tarkkuudesta sekä tietojen pitämisestä ajan tasalla alustoilla. SALTO

varaa oikeuden sulkea sinut pois alustasta, jos olet antanut vääriä tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita lain

edellyttämiä toimia.

1.2. Keräämämme henkilötiedot automaattisesti

Voimme kerätä seuraavat tiedot tarjotaksemme Asiakkaille vastaavia palveluita eri alustojen kautta:

Pääsytoiminta: Alustamme kirjaavat vuorovaikutuksesi asiakkaidemme rakennuksiin tai tiloihin asennettujen SALTOn

lukkojen ja kulunvalvontalaitteiden kanssa. 

Käyttötiedot: Saatamme kerätä tiettyjä henkilötietoja, jotka liittyvät alustan ja käyttämäsi laitteen käyttöön. 

Mobiilisovellustemme osalta huomioi, että jos laitteesi käyttöjärjestelmäversio on Android 6.0 tai uudempi, Android vaatii

aktivoinnin voidakseen käyttää sovellusta ovien tai muiden SALTO-kulunvalvontalaitteiden avaamiseen Bluetooth-tekniikalla.

sijaintiluvat. SALTO ei kuitenkaan pääse käsiksi tai muuten käsittele mitään sijaintiisi liittyviä tietoja.

Keksit: Lisäksi käytämme evästeitä, pikseleitä tai vastaavia teknologioita, jotka ovat verkkotyökaluja, jotka mahdollistavat

tietojen tallentamisen ja hakemisen käyttäjiltä tarjotaksemme heille paremman kokemuksen alustojen käytössä ja
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navigoinnissa. Löydät lisätietoja evästeistä ja vastaavista käytetyistä teknologioista kunkin alustan evästekäytännöstä.

1.3. Muiden käyttäjien antamat henkilötiedot

Koska asiakas päättää, mitkä Käyttäjät voivat käyttää heidän kulunvalvontaratkaisujaan ja joille Käyttäjille on määritetty

avaimet, muut Käyttäjät voivat syöttää tietosi alustalle. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun olemassa oleva Käyttäjä kutsuu

sinut liittymään alustallemme tai kun sinulle myönnetään digitaaliset avaimet Asiakkaamme tiloihin (esim. hotellit, työtilat

jne.) pääsyyn. 

Tältä osin varmista, että sinulla on sopiva valtuutus ennen kuin annat kolmannen osapuolen tietoja SALTOlle, ja muista

ilmoittaa heille asianmukaisesti heidän tietojensa käsittelystä ennen niiden luovuttamista SALTOlle ja tarvittaessa hankkia

tarvittava suostumus. Ole lisäksi erityisen varovainen syöttäessäsi alaikäisten Käyttäjien tietoja (alle 14-vuotiaat käyttäjät).

Tee niin vain, jos sinulla on lapsen vanhempainvastuun haltijan antama tai valtuuttama suostumus. 

1.4. Henkilötiedot, joita keräämme muista lähteistä

Jos kirjaudut jollekin alustalle sosiaalisen verkoston kautta, SALTO saa henkilöllisyys- ja yhteystietosi kyseisestä

sosiaalisesta verkostosta.

2. KUKA ON HENKILÖTIETOJESI REKISTERINPITÄJÄ?

Riippuen käyttämästäsi alustasta ja asiakkaan tyypistä (oikeushenkilöt tai yksityishenkilöt), joka on antanut sinulle pääsyn

siihen, saatamme käsitellä henkilötietojasi rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän roolissa. 

Jos toimimme rekisterinpitäjänä, asianomainen oikeushenkilö on Salto Systems, SL (" Salto"), jonka rekisteröity osoite on C/

Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) – Espanja. 

Jos olet kiinnostunut tietämään, missä tapauksissa toimimme rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä, jatka lukemista saadaksesi

kaikki tiedot kustakin alustastamme. Huomaathan, että hänen tietosuojakäytäntönsä koskee vain henkilötietojen käsittelyä,

jonka SALTO suorittaa tietojesi rekisterinpitäjänä.

3. MIKSI JA MIHIN TARKOITUKSEEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Tästä osiosta löydät yksityiskohtaista tietoa SALTOn henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksista ja mainittujen käsittelytoimien

oikeusperustasta riippuen käyttämästäsi alustasta.

3.1. SALTO KS

Käsittely ohjaimena:

SALTO voi käsitellä henkilötietoja SALTO KS:ssä rekisterinpitäjänä seuraavissa tapauksissa:  

Tilitiedot: Koska sinun on rekisteröitävä itsesi Käyttäjäksi päästäksesi SALTO KS:ään, SALTO käsittelee tietojasi

hallitakseen rekisteröintiäsi ja tarjotakseen palveluja, jotka liittyvät tiliisi. Tämä oikeuttaa hallitsemaan yhden SALTO KS -

käyttäjätilin kautta kaikkia sivustoja, joihin vastaavat asiakkaat ovat myöntäneet käyttöoikeuden. 

Voit hankkia SALTO KS -tilisi kahdella eri tavalla: 

1. Voit rekisteröityä suoraan SALTO KS:n Käyttäjäksi täyttämällä rekisteröintilomakkeen, jolle sinun tulee antaa tietyt
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henkilöllisyytesi tiedot.

2. Sinut voi kutsua tai lisätä SALTO KS:n asiakas, joka haluaa antaa sinulle avaimet tilojensa tiettyjen ovien avaamiseen. Tämä

tarkoittaa, että Asiakas voi antaa meille tiettyjä tietoja sinusta (kuten nimi ja sähköpostiosoite). 

Tilisi tietojesi käsittely perustuu sopimussuhteeseesi SALTOn kanssa SALTO KS:n käyttäjänä, koska sinun on hyväksyttävä

vastaavat Palveluehdot ja/tai Loppukäyttäjän lisenssisopimus rekisteröityäksesi SALTO KS:ään. Epäselvyyksien välttämiseksi

kaikki palvelujen tarjoamiseen liittyvät käsittelytoimet sekä kun otamme sinuun yhteyttä SALTO KS:ään liittyvissä asioissa,

käsittely perustuu näihin perusteisiin. 

Analyyttiset tiedot: Käytämme tietojasi myös tuotteidemme ja palveluidemme ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen,

mukaan lukien raporttien ja muun materiaalin luomiseen ja jakamiseen. Pyrimme aina käyttämään tähän tarkoitukseen vain

ei-henkilökohtaisia tietoja (ellei tämä ole mahdollista), joten anonymisoimme tiedot henkilötietojesi poistamiseksi. Lisäksi

voimme käyttää sitä valvoaksemme immateriaalioikeuksiemme noudattamista ja kun kommunikoimme kanssasi

pitääksemme sinut ajan tasalla tuotteistamme ja/tai palveluistamme, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

Sivustoon liittyvät tiedot: Lisäksi, jos olet kuluttajatyyppinen asiakas (eli yksityishenkilö, joka ei ole yritys tai ammattilainen),

joka on ostanut SALTO KS -palveluiden tilauksen tai tietosi on lisätty SALTO KS:ään kuluttajatyypin toimesta. Asiakas,

SALTO käsittelee rekisterinpitäjänä kaikkia SALTO KS -tilisi tietoja. Tämä sisältää myös tiedot, jotka liittyvät tiettyyn

paikkaan – kuten pääsyluvat tai avaimet, jotka sinulle on myönnetty päästäksesi Asiakkaan tiloihin ja vuorovaikutustasi

näihin tiloihin asennettujen SALTO-lukitustuotteiden kanssa. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustat ovat kuitenkin samat

kuin edellä mainittiin. 

Lisäksi SALTO ja sen konserniyksiköt voivat myös käsitellä Käyttäjien tietoja, jos Asiakas pyytää teknisen tukitiimimme apua

teknisen ongelman ratkaisemiseksi.

Käsittely prosessorina: 

Vaikka käsittelemme aina tiliä ja analyyttisiä tietoja rekisterinpitäjänä, sivustoon liittyviä tietoja voidaan käsitellä SALTO:na

käsittelijän roolissa riippuen alustamme käyttävän asiakkaan tyypistä. 

SALTO voi käsitellä henkilötietoja SALTO KS:ssä käsittelijänä siinä tapauksessa, että olet yritystyyppiselle asiakkaalle (eli

asiakkaille, jotka ovat oikeushenkilöitä) kuuluvan sivuston käyttäjä, SALTO voi käsitellä joitain suoraan kyseiseen sivustoon

liittyviä tietoja. tietojen käsittelijänä SALTO KS -palveluita tilaavan Asiakkaamme puolesta. Tämä sisältää esimerkiksi

pääsyoikeudet tai avaimet, jotka sinulle on myönnetty pääsyä varten Asiakkaan tiloihin ja vuorovaikutustasi näihin tiloihin

asennettujen SALTO-lukitustuotteiden kanssa.

3.2. SALTO-sumu

SALTO voi käsitellä henkilötietoja SALTO Nebulassa kahdessa eri roolissa SALTO Nebulaa käyttävän asiakkaan tyypistä

(kuluttaja tai yritys) riippuen: 

Kuluttajaasiakkaat – SALTO rekisterinpitäjänä: SALTO käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä seuraavissa kahdessa

tilanteessa: 

Jos olet kuluttajatyyppinen Asiakas, joka on ostanut SALTO Nebula -palveluiden tilauksen; tai, 

Jos olet Käyttäjä, jonka kuluttajatyyppinen asiakas on lisännyt tai kutsunut luomaan SALTO Nebula -tilin, mikä tarkoittaa,

että Asiakas antaa meille tiettyjä henkilötietojasi (kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi). 
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Näissä tapauksissa tietojasi käsitellään seuraavin perustein:

1. Sopimukselliseen tai sopimusta edeltävään suhteeseen : Koska sinun on hyväksyttävä vastaavat Palveluehdot ja/tai

Loppukäyttäjän lisenssisopimus rekisteröityäksesi SALTO Nebulaan, tietojesi käsittely perustuu sopimussuhteeseesi

SALTOn kanssa SALTO Nebulan käyttäjänä. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki palvelujen tarjoamiseen liittyvät

käsittelytoimet sekä kun otamme sinuun yhteyttä SALTO Nebulaan liittyvissä asioissa, käsittely perustuu näihin perusteisiin.

2. Oikeutettuun etuun: Käytämme tietojasi myös tuotteidemme ja palveluidemme ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen,

mukaan lukien raporttien ja muiden anonymisoituja tietoja sisältävien materiaalien luomiseen ja jakamiseen. Pyrimme aina

käyttämään tähän tarkoitukseen vain ei-henkilökohtaisia tietoja (ellei tämä ole mahdollista), joten anonymisoimme tiedot

henkilötietojesi poistamiseksi. Lisäksi voimme käyttää sitä valvoaksemme immateriaalioikeuksiemme noudattamista ja kun

kommunikoimme kanssasi pitääksemme sinut ajan tasalla tuotteistamme ja/tai palveluistamme, jotka saattavat kiinnostaa

sinua.

Lisäksi SALTO ja sen konserniyksiköt voivat myös käsitellä Käyttäjien tietoja, jos Asiakas pyytää teknisen tukitiimimme apua

teknisen ongelman ratkaisemiseksi.

Yritysasiakkaat – SALTO prosessorina: SALTO käsittelee henkilötietojasi käsittelijänä seuraavissa kahdessa tilanteessa: 

Jos olet yritystyyppinen asiakas, joka on ostanut SALTO Nebula -palveluiden tilauksen; tai, 

Jos olet Käyttäjä, jonka yritystyyppinen asiakas on lisännyt tai kutsunut luomaan SALTO Nebula -tilin. 

Näissä tapauksissa SALTO käsittelee kaikkia henkilötietojasi SALTO Nebulassa (mukaan lukien muun muassa nimi,

sähköpostiosoite, käyttöoikeudet, pääsytoiminta ja käyttötiedot) Asiakkaamme puolesta SALTO Nebula -tiliisi liittyvien

palvelujen tarjoamiseksi. 

Lisäksi myös yritysasiakkaiden tapauksessa SALTO käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä tuotteiden ja palveluiden

ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi, mukaan lukien raporttien ja muun materiaalin luominen ja jakelu. Tässä

mielessä, kuten edellä mainittiin, anonymisoimme tiedot mahdollisuuksien mukaan poistaaksemme henkilötietosi.

3.3. SALTO Homelok

SALTO voi käsitellä henkilötietoja SALTO Homelokin sisällä kahdessa eri roolissa riippuen SALTO Homelokin asiakastyypistä

(kuluttaja tai yritys): 

Kuluttajaasiakkaat – SALTO rekisterinpitäjänä: SALTO käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä seuraavissa kahdessa

tilanteessa: 

Jos olet kuluttajatyyppinen Asiakas, joka on ostanut SALTO Homelok -palveluiden tilauksen; tai, 

Jos olet Käyttäjä, jonka kuluttajatyyppinen asiakas on lisännyt tai kutsunut luomaan SALTO Homelok -tilin, mikä

tarkoittaa, että Asiakas antaa meille tiettyjä henkilötietojasi (kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi). 

Näissä tapauksissa tietojasi käsitellään seuraavin perustein:

1. Sopimukselliseen tai sopimusta edeltävään suhteeseen : Koska sinun on hyväksyttävä vastaavat Palveluehdot ja/tai

Loppukäyttäjän lisenssisopimus rekisteröityäksesi SALTO Homelokiin, tietojesi käsittely perustuu sopimussuhteeseesi

SALTOn kanssa SALTO Homelokin käyttäjänä. Epäselvyyksien välttämiseksi kaikki palvelujen tarjoamiseen liittyvät

käsittelytoimet sekä kun otamme sinuun yhteyttä SALTO Homelokiin liittyvissä asioissa, käsittely perustuu näihin

perusteisiin.
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2. Oikeutettuun etuun: Käytämme tietojasi myös tuotteidemme ja palveluidemme ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen,

mukaan lukien raporttien ja muiden anonymisoituja tietoja sisältävien materiaalien luomiseen ja jakamiseen. Pyrimme aina

käyttämään tähän tarkoitukseen vain ei-henkilökohtaisia tietoja (ellei tämä ole mahdollista), joten anonymisoimme tiedot

henkilötietojesi poistamiseksi. Lisäksi voimme käyttää sitä valvoaksemme immateriaalioikeuksiemme noudattamista ja kun

kommunikoimme kanssasi pitääksemme sinut ajan tasalla tuotteistamme ja/tai palveluistamme, jotka saattavat kiinnostaa

sinua.

Lisäksi SALTO ja sen konserniyksiköt voivat myös käsitellä Käyttäjien tietoja, jos Asiakas pyytää teknisen tukitiimimme apua

teknisen ongelman ratkaisemiseksi.

Yritysasiakkaat – SALTO prosessorina: SALTO käsittelee henkilötietojasi käsittelijänä seuraavissa kahdessa tilanteessa: 

Jos olet yritystyyppinen asiakas, joka on ostanut SALTO Homelok -palveluiden tilauksen; tai, 

Jos olet Käyttäjä, jonka yritystyyppinen asiakas on lisännyt tai kutsunut luomaan SALTO Homelok -tilin. 

Näissä tapauksissa SALTO käsittelee kaikkia henkilötietojasi SALTO Homelokissa (mukaan lukien muun muassa nimi,

sähköpostiosoite, käyttöoikeudet, pääsytoiminta ja käyttötiedot) Asiakkaamme puolesta SALTO Homelok -tiliisi liittyvien

palvelujen tarjoamiseksi. 

Lisäksi myös yritysasiakkaiden tapauksessa SALTO käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjänä tuotteiden ja palveluiden

ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi, mukaan lukien raporttien ja muun materiaalin luominen ja jakelu. Tässä

mielessä, kuten edellä mainittiin, anonymisoimme tiedot mahdollisuuksien mukaan poistaaksemme henkilötietosi.

3.4. JustIN Mobile

SALTO käsittelee henkilötietojasi JustIN Mobile -sovelluksessa kahdessa eri roolissa:

SALTO ohjaimena:

Kun suoritat rekisteröintiprosessin JustIN Mobile -sovelluksessa, sinusta tulee Käyttäjä ja siten laitteeseesi liittyvälle

puhelinnumerolle määritetään satunnaisesti luotu koodi tai tunnus, joka toimii laitteesi tunnuksena. 

Siksi JustIN Mobile Appia käyttäessään SALTO käsittelee seuraavat henkilötiedot rekisterinpitäjänä: puhelinnumero, sen

laitteen satunnaisesti luotu tunnus, johon mobiiliavain on tarkoitettu, digitaalisen avaimen satunnaisesti luotu tunnus,

aktivointipäivämäärä ja voimassaolon päättyminen. tiloihin liittyvistä luvista ja huoneen numero (tarvittaessa). 

Nämä käsittelytoimet perustuvat sopimussuhteeseen, joka syntyi siitä, että hyväksyt loppukäyttäjän lisenssisopimuksen

rekisteröintiprosessissa, sekä SALTOn oikeutetun edun mukaisesti ylläpitää, kehittää ja parantaa tuotteitamme ja

palveluitamme. Edellä mainittujen tietojen käsittely on välttämätöntä JustIN Mobile -sovelluksen käyttämiseksi. 

Lisäksi SALTO ja sen konserniyksiköt voivat myös käsitellä Käyttäjien tietoja, jos Asiakas pyytää teknisen tukitiimimme apua

teknisen ongelman ratkaisemiseksi.

SALTO prosessorina:

Lisäksi JustIN Mobile -sovelluksen käyttäminen digitaalisena avaimena edellyttää, että olet aiemmin rekisteröitynyt Asiakkaan

käyttämälle alustalle tiloihinsa pääsyjen hallintaan. 

Tätä tarkoitusta varten tällaisista tiloista vastaava yritys rekisteröi sinut alustalleen ja antaa sinulle tiettyjä käyttöoikeuksia
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tietojen rekisterinpitäjänä. Asiakas siirtää nämä käyttöoikeudet SALTOlle ja joka kerta kun käytät sovellusta, SALTO lähettää

asiakkaalle takaisin pääsytoimintaasi koskevat tiedot (esim. tiedot ovesta, johon olet päässyt).

3.5. Evästeet ja vastaavat tekniikat

Alustamme voivat käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita, jotka mahdollistavat tietojen tallentamisen ja hakemisen

käyttäjien laitteilta parantaakseen käyttökokemustasi ja saadakseen paremman käsityksen siitä, kuinka käyttäjät ovat

vuorovaikutuksessa alustan kanssa palveluidemme parantamiseksi edelleen, kuten on kuvattu kunkin alustan vastaava

evästekäytäntö. Tällaisten evästeiden asentaminen tapahtuu sovellettavien säännösten niin vaatiessa, jos olet antanut siihen

suostumuksen.

4. KUKA VOI SAADA HENKILÖTIETOJASI?

Kohdassa 3 kuvatuin ehdoin. "Miksi ja mitä varten käsittelemme henkilötietojasi?",  SALTO voi siirtää henkilötietojaan

konserniyhtiöilleen - joihin voi tutustua https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices/ - ("Konsernin

yksiköt”) ja vaadituille viranomaisille mainitussa pykälässä mainituin perustein ja tarkoituksiin.

Lisäksi SALTO luottaa joidenkin ulkopuolisten palveluntarjoajien yhteistyöhön, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi ja jotka

käsittelevät niitä tietojenkäsittelijänä SALTOn nimissä ja puolesta palvelujen tarjoamiseksi. Tässä mielessä SALTO noudattaa

tiukkoja palveluntarjoajien valintakriteereitä täyttääkseen tietosuojavelvoitteensa ja sitoutuu allekirjoittamaan heidän

kanssaan vastaavan tietojenkäsittelysopimuksen, jonka mukaan se asettaa muun muassa seuraavat velvoitteet:

asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden soveltaminen; henkilötietojen käsittely sovittuihin tarkoituksiin ja

tarkasti SALTOn kirjallisia ohjeita noudattaen; ja tietojen poistaminen tai palauttaminen palvelujen tarjoamisen päätyttyä. 

Ilmoitamme, että SALTO ei myy tietojasi kolmannelle osapuolelle. 

5. SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI ULKOMAILLE?

Edellä mainitut vastaanottajat voivat tietyissä tapauksissa sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Näissä

tapauksissa SALTO edellyttää, että mainitut vastaanottajat noudattavat sitovassa kirjallisessa sopimuksessa vahvistettuja

henkilötietojen suojaamiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, kuten vakiosopimuslausekkeita, paitsi tapauksissa, joissa Euroopan

komissio on todennut, että vastaanottaja sijaitsee takaa riittävän henkilötietojen suojan. Voit saada kopion SALTOn

vaatimista toimenpiteistä ottamalla yhteyttä SALTOon tämän vakuutuksen lopussa olevaan osoitteeseen.

6. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään, ja soveltuvien

lakien noudattamiseksi ja/tai tietojen säilyttämiskäytäntömme ja tiedonhallintastandardimme mukaisesti. 

Pohjimmiltaan voimme erottaa seuraavat säilytysajat liittyen alustamme käyttöön, riippuen käsiteltyjen tietojen tyypistä: 

Usage data & access activity: The personal data related with your activity in the Platform (e.g. your interaction with SALTO

locks and access points and the activity of administration roles in the Platform) will be kept for the period determined in the

Platform and automatically deleted thereafter. Where SALTO acts as controller, these data will be erased after the retention

period set by default in the relevant platform, which may range from 6 months to 2 years. As an exception, your data will

also be deleted after the Customer terminates its subscription to the Platform.
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Käyttäjätilin tiedot: Henkilöllisyyttäsi ja tiliisi liittyviä yhteystietojasi käsitellään niin kauan kuin pysyt rekisteröityneenä minkä

tahansa alustamme käyttäjäksi. Tämä tarkoittaa, että tietojesi käsittelyä jatketaan, kunnes tilisi poistetaan. 

Tietyissä olosuhteissa SALTOlla voi olla oikeus poistaa käyttöoikeutesi alustalle sekä deaktivoida tilisi ilmoituksen jälkeen, jos

et käytä alustaa tiettyyn aikaan. 

Kun vastaava ajanjakso on kulunut umpeen tai välitavoitteet saavutetaan, jatkamme henkilötietojesi poistamista ryhtymällä

tarvittaviin toimenpiteisiin tätä tarkoitusta varten. 

Huomaa kuitenkin, että SALTO voi säilyttää tällaisia tietoja pidempään noudattaakseen lakisääteisiä tietojen

säilyttämisvelvoitteita tai niin kauan kuin SALTOlla on vastuuta suhteemme toteuttamisesta. Tietosi säilytetään

asianmukaisesti lukittuina, eikä SALTO käsittele tietoja, ellei se ole tarpeen kanteiden muotoilemiseksi, esittämiseksi tai

puolustamiseksi tai kun viranomaiset, tuomarit ja tuomioistuimet sitä vaativat oikeuksien tai lakisääteisten velvoitteiden

vanhentumisaikana. . 

7. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON, KUN ANNAT MEILLE HENKILÖTIETOJA? MIHIN VOIT

ESITTÄÄ VAATEEN?

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti voit käyttää pääsy-, oikaisu-, poistamis-, rajoitus-, vastustus-, tietojen

siirrettävyyttäsi ja oikeuttasi olla yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen alaisena todistamalla

etukäteen asianmukaisesti henkilöllisyytesi (mukaan lukien tarvittaessa toimittamalla kopion henkilötodistuksestasi tai

vastaavasta) yhteydenottolomakkeen kautta "Ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme”. Jos emme pysty tunnistamaan sinua

Käyttäjäksi, voimme pyytää lisätietoja tästä asiasta.

Samoin siinä tapauksessa, että tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen SALTOlle, sinulla on milloin tahansa

oikeus peruuttaa suostumuksesi siihen perustuvaan käsittelyyn kirjoittamalla sähköpostiviesti mainittuun

sähköpostiosoitteeseen. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksesi peruuttamista suoritetun

käsittelyn laillisuuteen.

Jos uskot, että SALTO tai jokin sen konsernin yksiköistä ei ole kunnioittanut jotakin edellä mainituista oikeuksista, sinulla on

oikeus esittää vaade toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Lopuksi huomaa, että voit käyttää näitä oikeuksia SALTOa kohtaan vain niiden tietojen osalta, joita käsittelemme

rekisterinpitäjän roolissa. Mutta koska käsittelemme tiettyjä edellä mainittuja henkilötietoja tietojen käsittelijänä

asiakkaidemme puolesta, sinun on otettava suoraan yhteyttä asiakkaaseen (eli sen tilan johtajaan, johon sinulla on pääsy), jos

sinulla on kysyttävää tai haluat käyttää oikeuksia tällaisiin tietoihin liittyen. 

Vastuuvapauslauseke:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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