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Eduix Oy:n saavutettavuus- 

palautelomakkeen tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä: Eduix Oy 

Y-tunnus: 1059087-6 

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa: info@eduix.fi tai Finlaysoninkuja 21 A, 33210 TAMPERE 

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Eduix Oy on tamperelainen yritys, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää ohjelmistoja 

erityisesti koulutus- ja kuntasektorin tarpeisiin.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle 

on rekisteröitävän käyttäjän suostumus ennen lomakkeen lähettämistä. Käytämme 

tietoja vain vastataksemme yhteydenottopyyntöihin ja palautteeseen. Voit peruuttaa 

henkilötietojesi käsittelyluvan ottamalla yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Keräämme henkilötiedot, jotka olet lähettänyt saavutettavuuspalautelomakkeen kautta..  
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Käsiteltävät henkilötiedot 

Voit halutessasi antaa nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Henkilötietojen antaminen ei ole 

pakollista. 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Järjestelmään pääsy ja oikeus tietojen tarkasteluun on rajattu järjestelmän ylläpidosta ja 

asiakaspalvelusta vastaaville nimetyille henkilöille. Tietoja ei luovuteta Eduix Oy:n 

ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tiedot säilytetään ainoastaan niin kauan kuin yhteydenotossasi esitetyn asian käsittely 

vaatii. 

Henkilötietojen suojaus 

Eduix Oy käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä 

tavalla. Tiedot on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet seuraaviin toimiin omien tietojesi 

osalta: 
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● Oikeus saada pääsy käsiteltäviin tietoihin: Voit pyytää kopion käsiteltävistä 

tiedoista. 

● Oikeus epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen 

● Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”): Sinulla on oikeus 

peruuttaa antamasi lupa tietojesi käsittelyyn ja pyytää niiden poistamista milloin 

tahansa. 

● Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn 

rajoittamista tietojen oikaisun ajaksi tai niiden poistamisen sijaan. Jos kyseessä on 

tietojen oikaisu, ilmoitamme sinulle ennen kuin rajoitus poistetaan. 

Rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain 

erillisellä suostumuksella. 

● Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Voit pyytää toimittamasi 

henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 

muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti 

mahdollista, voit pyytää siirtämistä suoraan uudelle rekisterinpitäjällä. 

Lähetä kirjallinen pyyntö Eduix Oy:lle (info@eduix.fi). Vastaamme tietosuoja-asetuksen 

määrittelemässä ajassa eli kuukauden sisällä. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään tietosuoja-asetuksen vastaisesti, sinulla on 

oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Löydät lisätietoa 

aiheesta valtuutetun sivuilta: Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. 

 

 
 

Eduix Oy  |  Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere  | +358 40 5174 899  |  partners@eduix.fi  |   eduix.fi  

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

