REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

11.1.2018

Nimi

Ficonic Solutions Oy
Osoite

Nisulankatu 78
40720 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

timo.salminen@ficonicsolutions.com
0407456821
Nimi
2
Timo Salminen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Nisulankatu 78
koskevissa 40720 Jyväskylä
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
timo.salminen@ficonicsolutions.com
0407456821
3
Carrio-sovelluksen tietokanta
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietoja käytetään Carrio-sovelluksen maksullisten kuukausitilausten hallintaan.
Henkilötieto- Lisäksi käyttäjille tarjotaan vapaaehtoisia toiminnallisuuksia liittyen sovellusten asetusten ja tietojen
jen käsittelyn tallentamiseen palvelimelle.
tarkoitus
Lisäksi sovelluksesta kerätään anonymisoitua sovelluksen käyttöön liittyvää tietoa sovelluksen
jatkokehitystä varten.
Osana tietojen käsittelytoimia tietoja voidaan hyödyntää myös profilointitarkoituksessa. Soveltuvan
lainsäädäänön mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kuten vakuutusyhtiöille
markkinointitarkoituksiin.
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Rekisterin
tietosisältö

Henkilötietoihin sidottu tietosisältö:
Palvelu voi kerätä henkilötietoja käyttäjistä kuukausitilausten hallinnointiin sekä laskutukseen (nimi ja
yhteystiedot, sukupuoli, syntymäaika, kieli, tilaukseen liityvät tiedot (tila, alkamis- ja päättymispäivä),
uutiskirjeen tilaus (päällä/ pois).
Palvelu voi tarjota lisäksi vapaaehtoisen, käyttäjän omien tietojen ja asetusten tallentamisen
palvelimelle käyttöönoton sekä käytön helpottamiseksi. Käyttäjän on rekisteröidyttävä palveluun
tallentaakseen omia tietoja sovelluksesta. Käyttäjän on tunnistauduttava palveluun nähdäkseen ja
muokatakseen tallennettuja tietoja. Käyttäjä voi halutessaan tallentaa Carrio-sovelluksen asetuksia
(koti- ja työosoite, navigoinnin asetukset, muut asetukset sekä suosikkilistoja (media) sovelluksesta).
Käyttäjä voi halutessaan tallentaa ajoreittejä koordinaatteineen palvelimelle.
Palvelu tarjoaa myös turvallisempaan ajamiseen tarkoitetun pelillistetyn osan, johon kerätään tietoa
kuljettajan ajokäyttäytymisestä ja pisteytetään ajamista sen perusteella. Käyttäjä voi halutessaan
tallentaa ajopisteitä palvelimelle ajoreiteistä. Yksityiskohtaisia sijaintiin perustuvia tietoja
pisteytyksestä ei tallenneta.
Käyttäjän tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän
suostumusta. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja myös mahdollisista suostumuksista.
Anonymisoitu tietosisältö:
Tämän palvelun keräämät anonymisoidut tiedot on tarkoitettu edistämään liikenteen sujuvuutta,
liikenneturvallisuutta sekä sovelluksen jatkokehitystä em. tarkoitusten palvelemiseksi. Liikenteen
sujuvuuteen ja tilannetietoon liittyvä informaatio tuodaan myös käyttäjän mobiilisovellukseen
edistämään näitä tarkoituksia.
Palvelu kerää tietoja liikenneolosuhteista sijainti- ja nopeustiedon avulla sekä käyttäjien itse
raportoimia tilannetietoja liikenteestä. Lisäksi palvelu kerää sovelluksen käytöstä tietoja. Kaikki em.
tiedot kerätään anonyymeinä.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Carrio-sovellus kerää tietoa käyttäjältä itseltään. Lisäksi Carrio hyödyntää kuukausitilausten
hallinnassa ja laskutuksessa Googlen sovellusten sisäisiä tilauksia.
Sovellus käyttää myös seuraavia tietolähteitä, joita ei kuitenkaan liitetä henkilötietoja:
•
Here – paikka- sekä liikennetiedot
•
Liikennevirasto – Liikenne- sekä tieverkon tiedot
•
Ilmatieteenlaitos – Säätiedot ja –ennusteet
•
Median suoratoistopalvelut
HUOM! Eräät suoratoistopalvelut edellyttävät käyttäjän tunnistusta kyseisen palvelun omalla
käyttäjätunnuksella. Carrio-sovellus tarjoaa palveluntarjoajakohtaisen käyttäjätunnistuksen.

REKISTERISELOSTE

2

7
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin
Tietojen
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Käyttäjätietoja ei kuitenkaan
säänluovuteta ilman käyttäjän suostumusta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Carrio-sovellukseen tai palveluun tallennettuja tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Carrioon integroidut kolmannen osapuolen palvelut (esim. suoratoisto) sekä niiden
tietojen keruu ei ole Carrion eikä Ficonic Solutions Oy:n vastuulla eikä hallinnassa.
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja suojataan verkossa SSL-yhteydellä ja tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla palvelimella,
joka edellyttää käyttäjän autentikointia tietokantaan pääsemiseksi. Tietokantaan annetaan oikeudet
vain palveluntarjoajan työntekijöille, joiden työtehtävät liittyvät järjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon.

