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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA
OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mcaren ja
asiakkaan välisen asiakassuhteen perustaminen ja
ylläpito, palveluiden tarjoaminen ja toteutus,
palautteen kerääminen, tilastointi,
yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, laskutus sekä
liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja
voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin.
Syöttämällä henkilötietoja mcaren verkkosivuilla
oleviin lomakkeisiin tai muutoin rekisteröidyn
ilmoittaessa henkilötietojaan mcarelle, rekisteröity
hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja
luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti
tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun
tarkoitukseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu mcaren ja
asiakkaan väliseen sopimukseen, sekä joissain
tapauksissa oikeutettuun etuumme tai asiakkaan
antamaan suostumukseen

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mcare Group Oy:n (y-tunnus: 2395768-1, “mcare”, tai
”rekisterinpitäjä”) ja sen suomalaisten konserniyhtiöiden asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, heidän
yhteyshenkilönsä ja mcaren verkkosivustolla vierailevien henkilöiden (”asiakas” tai ”rekisteröity”)
henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröityjen oikeuksista. mcare varaa itselleen oikeuden päivittää tätä
tietosuojaselostetta tarvittaessa. Kulloinkin voimassa oleva versio tietosuojaselosteesta on saatavilla
mcare.fi -sivustolla.

Suomessa rekisterinpitäjä on mcare Group Oy. Rekisterinpitäjän konserniyhtiöitä ovat Suomessa mcare Oy
(y-tunnus: 2290861-8), mcare Services Oy (y-tunnus: 3259674-2), mcare Concept Oy (y-tunnus: 2958487-1)
ja Aftersalessupply Oy (y-tunnus: 2983788-3).

mcare käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus 2016/679, ”GDPR”) ja muiden soveltuvien tietosuojasäännösten ja tietosuojaviranomaisten
määräysten ja ohjeiden (”Tietosuojalainsäädäntö”) ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty: 18.1.2023

Tietosuojaseloste

MUODOSTUVAT REKISTERIT JA KÄSITELTÄVÄT
HENKILÖTIEDOT

Rekisteröityjen henkilötietojen keräämisen myötä
mcarelle muodostuu alla kuvatut henkilörekisterit. 

Asiakasrekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita
mcare tarvitsee asiakkaan tunnistamista,
asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.
Tällaisia tietoa on esimerkiksi nimi, osoite,
puhelinnumero, tehtävänimi ja muut yhteystiedot,
ostotapahtumatiedot sekä asiakkaan
tunnistamistiedot.

Markkinointirekisteri muodostuu henkilötiedoista, joita
mcare kerää potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden,
verkkosivujen kävijöiden ja tapahtumien osallistujien
henkilötiedoista, joille mcare markkinoi palveluitaan
ja tiedottaa toiminnastaan. Tällaisia tietoa on
esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, tehtävänimike
ja muut yhteystiedot.

Verkkosivujen henkilörekisteri muodostuu
henkilötiedoista, joita mcare kerää verkkosivujensa
kävijöistä ja joita mcare kerää ja käsittelee
verkkosivujensa toiminnallisuuksien varmistamiseksi
sekä verkkosivujensa kehittämistä varten. Tällaisia
henkilötietoja ovat esimerkiksi evästeet, selaintiedot,
verkkosivuilla vietetty aika ja se, mitä kautta vierailija
on saapunut mcaren verkkosivuille.
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä
itseltään internetistä, sähköpostitse, puhelimitse,
lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla taikka
evästeiden tai muiden tekniikoiden kautta. Tietoja
voidaan lisäksi kerätä mcaren käyttämistä haku- ja
prospektointityökaluista, mcaren yhteistyökumppanin
rekistereistä, internetin yhteisöpalveluista,
henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta
viranomaisilta ja yrityksiltä tai muista vastaavista
julkisista ja yksityisistä rekistereistä, jotka ovat
lainsäädännön mukaiset.

Kun rekisteröity vierailee mcaren verkkosivustolla,
rekisteröidyn tietokone lähettää automaattisesti
tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite,
vierailun ajankohta, selatut sivut, selaintyyppi ja tieto
siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). mcare kerää
myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten rekisteröity
käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen
evästeet-osiossa (kohta 9) on tästä tarkempaa tietoa. 
Henkilötietoja voidaan saada myös mcaren
konserniyhtiöiltä siinä määrin, kun konserniyhtiöillä on
oikeus henkilötietojen luovutukseen ja mcarella on
oikeus tietojen käsittelyyn.

mcare yhdistelee tietoja markkinoinnin ja sen
sisältöjen kohdentamista varten ja täydentää
käyttäjien henkilötietoja edellä kuvattuja
käyttötarkoituksia varten.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA
SIIRTO

mcare voi siirtää rekisteröityjen henkilötietoja myös
konserniyhtiölleen. mcare voi siirtää rekisteröityjen
henkilötietoja myös sopimuskumppaneilleen, jotka
käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja mcaren
lukuun mcaren ja henkilötietojen käsittelijän välillä
laaditun käsittelysopimuksen perusteella.

mcare voi luovuttaa tai siirtää rekisteröityjen
henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai
muiden tahojen esittämiin vaatimuksiin ja voimassa
olevaan lainsäädäntöön perustuen.

mcare pyrkii siihen, että se ei luovuttaisi
rekisteröityjen henkilötietoja EU- tai ETA-alueen
ulkopuolelle. mcare pyrkii takaamaan, että näin
tapahtuessa, rekisteröityjen henkilötietojen
suojaamiseen on riittävät ja asianmukaiset
menetelmät ja, että nämä menetelmät ovat
yhteensopivia kulloinkin sovellettavan
Tietosuojalainsäädännön kanssa. Kaikissa tilanteissa
tietojen siirrot tehdään GDPR:n mukaisesti ja
esimerkiksi Euroopan komission vakiolausekkeisiin
henkilötietojen siirrosta ETA-alueen ulkopuolelle
perustuen.

mcaren verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille
sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta.
Tällaiset sivustot eivät ole mcaren määräysvallassa
eikä mcare vastaa niiden sisällöstä. Mikäli rekisteröity
vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö
tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen
mukaisesti.

Rekisteröity sitoutuu antamaan mcarelle
paikkansapitäviä tietoja muun muassa täyttäessään
lomakkeen mcaren verkkosivustolla. Rekisteröity voi
myös muuttaa ja päivittää tietojaan ottamalla
kirjallisesti yhteyttä mcareen. Rekisteröity voi myös
milloin tahansa ottaa kirjallisesti yhteyttä mcareen
tarkistaakseen omat tietonsa ja niiden oikeellisuuden. 



HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

mcare pyrkii suojaamaan rekisteröityjen henkilötiedot
asianmukaisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa
noudattaen organisatorisin ja teknisin toimenpitein,
kuten esimerkiksi salasanoin, käyttöoikeuksien
rajauksin, sisäisin toimintaohjein ja palomuurein.
Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain mcaren
myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella ja
asiakkaan tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne
nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtäviensä täyttämiseksi.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
turvakeinoilla suojattuja. Mikäli käytetyistä
suojamekanismeista huolimatta ilmenisi
tietoturvaloukkaus, jolla olisi kielteisiä vaikutuksia
rekisteröityjen yksityisyyteen, rekisterinpitäjä
tiedottaa tästä kaikkia asianosaisia rekisteröityjä sekä
muita tahoja, joihin loukkauksella on vaikutusta. 
 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään ainoastaan
niin kauan kuin se on tarpeellista tässä
tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin, paitsi
jos lakisääteisen velvoitteen perusteella kyseisiä
tietoja tulee säilyttää pidempään.

Kun tarve henkilötietojen käsittelylle on poistunut,
tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa kuitenkin
vähintään kerran vuodessa, ellei lainsäädännöstä tai
mcaren sopimuskumppaneiden säilytysvaatimuksista
muuta johdu. Esimerkiksi Apple-laitehuoltoihin liittyviä
tietoja säilytetään vähintään 5 vuotta valmistajan
vaatimusten mukaisesti. Rekisteröityjä koskevia
henkilötietoja voidaan myös poistaa asiakkaan
esittämään pyyntöön perustuen, mikäli voimassa
oleva lainsäädäntö ei pyynnön esittämishetkellä estä
tietojen tuhoamista.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää alla lueteltuja
rekisteröidylle kuuluvia oikeuksiaan, tulee
rekisteröidyn tehdä kirjallinen ilmoitus siitä
sähköpostiin, info@mcare.fi.

1.Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
henkilötietoja rekistereihin on tallennettu tai ettei
tällaisia tietoja hänestä ole. Jos rekisteröidyissä
henkilötiedoissa on virheitä, rekisteröity voi pyytää
rekisterinpitäjää korjaamaan ne.

2. Oikeus peruuttaa suostumus
Jokaisella on oikeus peruuttaa antamansa suostumus
koskien henkilötietojen käsittelyä ja oikeus pyytää
rekisterinpitäjää poistamaan aikaisemman
hyväksynnän perusteella rekisterinpitäjän
käsittelemät tiedot. Ennen peruuttamista tapahtunut
rekisteröidyn henkilötietojen käsittely ei kuitenkaan
muutu oikeudettomaksi.

   3.Oikeus poistaa tiedot
Jokaisella on oikeus pyytää rekisterinpitäjää
poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot jos
(a) kyseiset tiedot eivät ole enää merkityksellisiä niihin
tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty ja käsitelty,
(b) rekisterinpitäjällä ei ole perusteltua syytä käsitellä
rekisteröidyn henkilötietoja tai (c) rekisteröidyn
henkilötietoja on jostain muusta syystä käsitelty
lainvastaisesti. 

 4. Oikeus rajoittaa tietojen käyttöä
Jokaisella on oikeus pyytää rekisterinpitäjää
rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi
silloin, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjältä
vastausta pyyntöön koskien henkilötietojen
poistamista tai jos käsittelylle ei ole
Tietosuojalainsäädännön mukaista perustetta.

  5. Oikeus tietojen siirtämiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada käsiteltyjä
henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa ja tiedot voidaan
rekisteröidyn halutessa myös siirtää toiselle
rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

 



 6. Oikeus vastustaa ja kieltää suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä koskevia henkilötietoja
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja
mielipidetutkimusta varten.

 7. Oikeus tehdä valitus
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn
mielestä henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön
vastaisella tavalla tai ei ole muuten tyytyväinen
siihen, kuinka henkilötietoja käsitellään,
rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle. Kansallisena
valitusviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun
toimisto (www.tietosuoja.fi)

EVÄSTEET
mcare käyttää verkkosivuillaan evästeitä (cookies),
jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen
käyttökokemuksen verkkosivustonsa kävijälle.
Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.
Evästeet antavat mcarelle tietoa siitä, miten
rekisteröidyt käyttävät verkkosivustoa. mcare saattaa
hyödyntää evästeitä palveluidensa ja
verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa
käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin
kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Rekisteröity voi
antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön
verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat
verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti.
Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa
rajoittaa mcaren verkkosivuston toimivuutta.


