Tietosuojaseloste
Rekisteri

Käyttäjätiedot liittyen Cityconin sijoittaja informaatioon

Rekisterinpitäjä

Citycon Oyj ("Citycon"),
Y-tunnus 0699505-3
Piispansilta 21, 02230 Espoo, Finland

Kuvaus henkilötietojen
käsittelytoimenpiteistä

Citycon käsittelee henkilötietoja tarjotakseen tilaajille yhtiötä
koskevaa sijoittajainformaatiota

Käsittelyn tarkoitus

Citycon käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella,
joka puolestaan perustuu tilaajan ja Cityconin väliseen
suhteeseen. Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää
tilaajan ja Cityconin välistä suhdetta sekä mahdollistaa se, että
Citycon pystyy tarjoamaan ja kehittämään Cityconin nykyisiä ja
tulevia palveluita, liiketoiminnan tarjouksia ja/tai tuotteita, sekä
luomaan lisäarvoa Cityconin liiketoiminnalle.

Lähteet, josta tiedot on
kerätty

Käyttäjä lisää tietonsa itse järjestelmään rekisteröitymisen
yhteydessä Cityconin internetsivuilla.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteröityjiä ovat ne, jotka ovat tilanneet Cityconin sijoittaja
informaatiota, kuten tiedotteita ja sijoittajatapahtumien
ilmoituksia.

Henkilötietoryhmät

Henkilötietoryhmiä ovat:
- Sähköposti,
- Etunimi,
- Sukunimi,
- Ammatti,
- Valtio, ja
- Yhtiö (vapaaehtoinen)

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen
käsittelyyn, jonka he ovat Cityconille antaneet. Suostumus
voidaan peruuttaa sähköpostissa olevan linkin kautta tai
olemalla yhteydessä Cityconiin.
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Henkilötietojen
vastaanottajien kategoriat

Citycon käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen
keräämiseen ja käsittelyyn Cityconin puolesta ja Cityconin
ohjeiden mukaisesti. Citycon edellyttää kirjallisilla sopimuksilla,
että nämä kolmannet osapuolet säilyttävät toimitetut
henkilötiedot luottamuksellisina ja asianmukaisesti suojattuna.
Tälläisiä kolmansia osapuolia ovat IT-palveluntuottajat ja tietoja
käsittelevät tahot, jotka mahdollistavat sijoittaja informaation
tuottamisen tilaajille.

Henkilötietojen
kansainväliset siirrot

Citycon voi säilyttää ja/tai siirtää henkilötietoja tytäryhtiöilleen ja
kumppaneilleen EU:n/ETA:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen
sisällä ja niiden ulkopuolella velvoittavan lainsäädännön
mukaisesti.

Henkilötietojen
säilyttäminen

Citycon ei käytä, säilytä, pidä hallussaan eikä muutoin pidätä
itsellään henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen niiden
keräämistarkoitusta varten, ellei paikallinen lainsäädäntö muuta
edellytä.
Yhteystiedot säilytetään käyttäjäsuhteen voimassaolon ajan.
Ellei paikallinen lainsäädäntö muuta edellytä, henkilötiedot
poistetaan viipymättä, kun niitä ei enää tarvita niiden
keräämistarkoitusta varten ja kun tietojen käsittelyyn ei ole enää
pätevää syytä.

Tietoturva

Citycon on ottanut käyttöön useita teknisiä ja organisatorisia
toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta
pääsyltä, lainvastaiselta käsittelyltä, vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä tai vahingoittumiselta ja luvattomalta tuhoamiselta.
Citycon rajoittaa pääsyn sisäisiin järjestelmiin, joissa säilytetään
henkilötietoja, rajatulle valtuutettujen käyttäjien ryhmälle, joille
annetaan pääsy järjestelmiin salasanan avulla. Henkilötietoihin
pääsyä rajoitetaan ja se annetaan vain henkilöille, jotka
tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtäviensä toteuttamista varten.
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Yhteyshenkilöt

Kaikki tiedustelut tai valitukset, jotka liittyvät tässä yhteydessä
kuvattuihin henkilötietojen käsittelytoimenpiteisiin, on
osoitettava:
Cityconin Lakiasianjohtaja
Anu Tuomola
anu.tuomola@citycon.com
Citycon pyrkii ratkaisemaan mahdolliset
henkilötietojen käsittelystä johtuvat erimielisyydet
neuvottelemalla asianomaisten käyttäjien kanssa. Käyttäjillä on
kuitenkin myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
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