OCLLO OY

SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Miten suojaamme keräämiämme tietoja

MIKSI JA MITÄ
TIETOJA
KERÄÄMME
OCLLON TIETOSUOJAVÄKI

Palveluidemme käyttö edellyttää
pääsääntöisesti muun muassa tietoja
käyttäjien etu- ja sukunimistä, sekä
sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta. Tietojen kerääminen perustuu
pääsääntöisesti asiakkuuteen ja palveluidemme käytön mahdollistamiseen.
Käytämme näitä tietoja tiedottaaksemme
palveluidemme käyttäjiä palvelun tilasta
ja mahdollisista palvelua koskevista
muutoksista. Henkilökohtaisten tietojen
lisäksi keräämme statistiikkaa palveluiden
käytöstä sekä mahdollisista virheviesteistä
parantaaksemme palvelun laatua.
Palvelumme käyttävät myös evästeitä,
joiden avulla palvelun käyttöä voidaan
muun muassa analysoida ja parantaa.

SUOMEA PUHUVA OHJELMISTALO

NÄIN SUOJAAMME
TIETOSI
OIKEAOPPISESTI SÄÄDÖKSIEN MUKAAN

Ylläpidämme hallinnollisia, teknisiä ja
fyysisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme
hallussa olevia yksityisyystietoja
luvattomalta paljastamiselta, käytöltä ja
tuhoamiselta. Me olemme sitoutuneet
käyttämään tarkoituksenmukaisia
turvatoimenpiteitä, jotta tietosi ovat
suojattuina ennakoitavissa olevilta uhilta.

KOULUTUS JA OHJEISTUS

Tekojen ja sanojen takana on aina
parhaimmillaan oikea ihminen, siispä
jokainen asiakasrekisterin ja
palveluidemme tietoja käsittelevä henkilö
on koulutettu tehtäväänsä ja tietosuojaasetuksen vaatimuksiin.
Kaikki työntekijämme ovat myös
allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
Pidämme työntekijöidemme osaamista yllä
muun muuassa tietoturvakoulutuksilla,
Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin
lenkki. Edellytämme myös
alihankkijoitamme täyttämään EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Lisäksi olemme nimenneet
tietosuojavastaavan, joka vahtii tietosuojan
oikeaoppista toteutumista ja opastaa
työntekijöitämme tarvittaessa.

JOSSA OSATAAN MYÖS LUKEA

TIETÄVÄT
JÄRJESTELMÄT
MISSÄ TIEDOT PITÄVÄT MAJAA

Asiakasrekisterimme koostuu
sähköpostista, siihen liitetyistä viestimistä,
varsinaisesta asiakastietokannasta
sekä laskutusohjelmista

SÄHKÖPOSTI JA SEN HALLINTA

Käyttämämme sähköposti alustoineen on
muun muassa ISO 27001-, 27017- ja
27018-sertifioitu. Kirjautuminen edellyttää
kaksivaiheista vahvaa tunnistautumista.
Sähköpostimme toimittaja toimii US/EU
Privacy Shield – direktiivin vaatimalla
tavalla.
Rekisteriselosteet ja lisää tietoturvasta
https://cloud.google.com/security/
https://helpmonks.com/privacy-policy

ASIAKASTIETOKANTA

Alusta on myös asianmukaisesti teknisin
toimenpitein suojattu muun muassa
viikottaisella haavoittuvuustestauksella.
Alustaa myyvä ja kehittävä yritys toimii
US/EU Privacy Shield -direktiivin vaatimalla
tavalla.
Rekisteriseloste ja lisää tietoturvasta
https://trello.com/privacy
https://trello.com/legal/security

AMMATTIKIRJALLISUUTTA

ASIAKASTIETOKANNNAN SIJAINTI

Asiakasrekisterin tietoja ylläpidetään
pilvipalvelussa, joka on sijoitettu
Amazonin Web Services (”AWS) EC2 –
alustalle. AWS-alustalla on ISO 27001 –
sertifiointi ja alustalle tehdään vuosittain
SOC 1 -tason auditointeja. Tiedot
sijaitsevat fyysisesti Yhdysvalloissa.
Amazon toimii US/EU Privacy Shield –
direktiivin edellyttämällä tavalla.
Rekisteriselosteet ja lisää tietoturvasta
https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/security/

LASKUTUS

Joskin teemme työtä ilosta, saadaksemme
leipää pöytään, joudumme satunnaisesti
myös laskuja maailmalle laittamaan.
Laskutuksesta huolen pitää kotimaisen
Visma Solutions Oy:n Maventa-palvelu.
Rekisteriseloste
https://maventa.com/privacy-policy/

PALVELUIDEMME REKISTERISELOSTEET

Kaikkien palveluidemme ja
asiakasrekisterimme rekisteriselosteet
löydät osoitteesta
https://www.ocllo.fi

