Rekisteriseloste 15.3.2017
Yksityisyytesi on kriittisen tärkeää meille. EXEPLA’ssa meilla on muutamia
perusperiaatteita:
Me emme pyydä henkilötietojasi ellemme todella tarvitse niitä.
Me emme jaa henkilötietojasi muille paitsi noudattaaksemme lakia, kehittääksemme
tuotteitamme ja suojellaksemme oikeuksiamme.
Me emme säilö henkilötietoja palvelimillamme ellei se ole tarpeen käynnissä olevien palveluiden
tuottamiseksi.
Kerättävät tiedot
Jousoft Oy (“EXEPLA”) saattaa kerätä seuraavia tietoja:
Perustiedot asiakkaista, kuten:
-yrityksen nimi, Y-tunnus ja ALV-tunnus
-yrityksen edustajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-käyttäjätiedot (käyttäjänimi, salasana ja kolmannen osapuolen (esim. Facebook) käyttäjätunnus
tarvittaessa)
-postitus- ja laskutusosoite
-palvelun käyttötiedot
-laskutustiedot
-IP-osoite
EXEPLA ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Rekisteröidyllä asiakkaalla on mahdollisuus
tarkastella ja korjata henkilötietojaan palvelun kautta.
EXEPLA-järjestelmän asiakkaat voivat toteuttaa omia kyselyitään hyödyntäen
exepla.com-palvelua. EXEPLA ei vastaa tietojen keruusta ja prosessoinnista kyseisillä
kyselyillä. Tyypillisesti kyselyillä kerätään vastaajista tietoja, kuten:
-yrityksen nimi
-vastaajan nimi
-vastaajan profiilitiedot (kuten ikä, sukupuoli)
-kyselyn vastaukset
Kyselyn vastaajalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot lähettämällä
tarkastuspyyntö EXEPLA:n asiakkaalle, joka tiedot on kerännyt. Osa kyselyistä on anonyymejä,
ja tällöin kyselyn vastaajan nimeä ei kerätä, eikä vastaajaa voida enää myöhemmin yhdistää
vastauksiin ja tällöin tietojen tarkastusmahdollisuutta ei ole.
Tietojen käyttötarkoitus
Palveluun kerättyjä henkilötietoja käytetään exepla.com-palvelun tuottamiseksi,
asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä
muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. EXEPLA-järjestelmän asiakkaat käyttävät
keräämiänsä tietoja tyypillisesti oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan niille työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja liittyville
organisaatioille, jotka tarvitsevat niitä tietoja prosessoidakseen niitä EXEPLA:n puolesta tai
tuottaakseen palveluita EXEPLA:n verkkosivustoille. EXEPLA saattaa luovuttaa tietoja
alihankkijoilleen tai muille vastaaville osapuolille EU:n tai ETA:n ulkopuolella, jotka avustavat
EXEPLA:ta exepla.com-palvelun tuottamisessa. Tietojen luovutukset tehdään noudattaen
soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, asetuksia ja sääntelyä. EXEPLA ei myy tai vuokraa
tietoja kenellekään.
Muille EXEPLA luovuttaa tietoja ainoastaan vastauksena haasteeseen, oikeuden määräykseen
tai muuhun hallinnon vaatimukseen tai kun EXEPLA uskoo, että tietojen luovuttaminen on
tarpeellista EXEPLA:n, kolmansien osapuolien tai yleisön omaisuuden tai oikeuksien
suojelemiseksi. Jos EXEPLA hankitaan kolmannen osapuolen toimesta, hyväksyt, että
EXEPLA:n hankkijalla on oikeus jatkaa henkilötietojen käyttämistä tämän selosteen mukaisesti.
Evästeet (”cookies”)
EXEPLA voi sivuston vierailijoiden tunnistamiseksi ja seuraamiseksi, heidän järjestelmän käytön
seuraamiseksi sekä heidän sivuston asetusten tallentamiseksi käyttää evästeitä. Vierailijat
voivat säätää selaimensa estämään evästeiden käytön ennen sivuston käyttöä. Tällöin tietyt
sivuston ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.
Rekisterin suojauksen periaatteet
EXEPLA tekee kaikki tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen
luvattoman pääsyn, käytön, muokkauksen tai poistamisen estämiseksi. Järjestelmään
tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt
rekisterinpitäjän työntekijät, asiakkaat ja alihankkijat, joilla on tarve tuntea tiedot suorittaakseen
työnsä. Jokaisella henkilöllä, jolla on pääsy järjestelmään, on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. EXEPLA:n asiakkaat vastaavat heillä olevien käyttäjätunnusten ja niillä nähtävien
henkilötietojen rekisteriselosteen mukaisesta käytöstä.
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Rekisteriselosteen muutokset
EXEPLA voi muuttaa rekisteriselostettaan aika ajoin oman harkintansa mukaisesti. EXEPLA
kannustaa käyttäjiä säännöllisesti tarkistamaan mahdolliset muutokset rekisteriselosteessaan.
Jatkamalla sivuston käyttöä rekisteriselosteen muutoksen jälkeen, hyväksyt muutokset.

