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PatientGO – Tietosuojakäytäntö 

Kliinisen tutkimuksen toimeksiantaja tai tämän nimeämä kolmas osapuoli on pyytänyt Illingworth Research Group 

Limitediä helpottamaan kliiniseen tutkimukseen osallistumiseesi liittyvää matkustamista, majoittumista ja/tai 

kustannuksia. Tätä varten meidän on kerättävä, säilytettävä ja jaettava henkilötietojasi, eli olemme ”henkilötietojen 

käsittelijä”. Tämä tarkoittaa, että pidämme hallussamme ja käytämme henkilötietojasi.  

Tässä käytännössä kerrotaan, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi matka-, majoitus- ja 

kulukorvauspalvelua (PatientGO) varten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalakien mukaisesti. Tämä 

käytäntö koskee vain niitä osallistujia, jotka käyttävät palvelua. Sovelluksen käytöstä saamamme henkilötiedot ovat 

erillisiä eivätkä liity kliinisen tutkimuksen tietoihin, jotka kliinisen tutkimuksen toimeksiantaja tai toimeksiantajan 

nimeämä kolmas osapuoli on määritellyt suostumusasiakirjoissa. 

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta ymmärrät, miten käsittelemme henkilötietojasi ja miten niitä käytetään 

sovelluksen ja palvelun käytön yhteydessä. 

Suostumus sovelluksen asentamiseen 

Tietosuojalakien mukaan meidän on annettava sinulle tiettyjä tietoja meistä, tavastamme käsitellä henkilötietojasi ja 

näiden tietojen käsittelemisen syistä sekä henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi.  

Asentamalla sovelluksen osoitat hyväksyväsi, että käsittelemme henkilötietojasi ja erityistietojasi (esimerkiksi nimi, 

yhteystiedot, passitiedot ja raha-asioita ja terveydentilaa koskevat tiedot) tässä käytännössä kuvatulla tavalla.  

Miten voit perua suostumuksesi 

Voit muuttaa mieltäsi ja perua suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen 

PatientGO@illingworthresearch.com, mutta tämä ei vaikuta ennen suostumuksen perumista tapahtuneen tietojen 

käsittelyn laillisuuteen. Huomaa, että suostumuksen peruminen voi vaikuttaa mahdollisuuksiimme hoitaa 

sovelluksella tekemiäsi pyyntöjä, kuten kulukorvauksia.  

Johdanto   

This policy (together with our end-user licence agreement as set out at https://illingworthresearch.com/patientgo-

terms (EULA) and any additional terms of use incorporated by reference into the EULA, together our Terms of Use) 

applies to your use of: 

• Tätä käytäntöä (yhdessä loppukäyttäjän lisenssisopimuksen kanssa, joka löytyy osoitteesta 

https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (EULA) ja kaikkien EULA:an viitteenä sisällytettyjen 

lisäkäyttöehtojen ja meidän käyttöehtojemme kanssa) sovelletaan käyttäessäsi: 

• PatientGO-palvelua, joka on käytettävissä sovelluksen kautta (palvelut) ja saatavilla sovellussivustolla tai 

muilla sivustoillamme (palvelusivustot). Tässä käytännössä kerrotaan, millä perusteilla käsittelemme 

kaikkia henkilötietojasi (mukaan lukien erityistiedot), joita keräämme tai saamme sinulta. 

• Tämä sovellus ei ole tarkoitettu lasten käyttöön (lapsiksi lasketaan kaikki alle 18-vuotiaat), ja jos 

kliiniseen tutkimukseen osallistuva lapsi haluaa käyttää sovellusta ja palvelua, niiden käyttö sallitaan 

vain, jos sovelluksen käyttäjänä on lapsen huoltaja. Lue seuraavat tiedot huolellisesti, jotta ymmärrät 

käytäntömme, jotka koskevat henkilötietoja (mukaan lukien erityistiedot) ja niiden käsittelyä. 
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Tärkeitä tietoja ja esittelymme 

Illingworth Research Group Limited on rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötiedoistasi (tässä käytännössä viittaukset 

”Illingworth”, ”me” tai ”meidän”). 

Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla annettuja yhteystietoja.  

Yhteystiedot 

Täydelliset yhteystietomme: 

• Oikeussubjektin koko nimi: Illingworth Research Group Limited 

• Sähköpostiosoite: PatientGO@illingworthresearch.com   

• Postiosoite: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Yhdistynyt kuningaskunta 

Sinulla on oikeus tehdä valitus milloin tahansa Information Commissioner’s Officelle (ICO), joka on Yhdistyneen 

kuningaskunnan tietosuoja-asioista vastaava valvontaviranomainen, tai muulle toimivaltaiselle 

valvontaviranomaiselle EU:n jäsenvaltiossa, jos sovellus on ladattu Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella.  

Tietosuojakäytännön muutokset ja ilmoitusvelvollisuutesi 

Tarkastamme tietosuojakäytäntömme säännöllisesti. Tämä versio päivitettiin 23. kesäkuuta 2020. 

Pidätämme oikeuden päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Kehotamme 

tarkistamaan Tietosuojakäytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta.   

On tärkeää, että henkilötietosi ja erityistietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Ilmoitathan, mikäli tietosi muuttuvat sinä 

aikana, jolloin vastaamme tiedoistasi.  

Tiedot, joita keräämme sinusta 

Voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää erityyppisiä sinua koskevia henkilötietoja: 

• Yksilöivät tiedot. 

• Yhteystiedot. 

• Raha-asioita koskevat tiedot. 

• Tapahtumatiedot. 

• Laitetiedot. 

• Sisältötiedot. 

• Profiilitiedot. 

• Käyttötiedot. 

• Erityistiedot. 

Erityistiedot 

Keräämme henkilötietoihin liittyviä erityistietojasi (näitä voivat olla rotuusi tai etniseen taustaasi, uskonnolliseen tai 

filosofiseen vakaumukseesi tai terveydentilaasi liittyvät tiedot). Keräämme ja käsittelemme erityistietoja vain, kun 

sitä erityisesti vaaditaan, jotta voisimme vastata sovelluksessa tekemiisi pyyntöihin, kuten tekemään matka- ja 

majoitusjärjestelyjä.     

Miten henkilötietojasi kerätään? 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia sinua koskevia tietoja: 
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• Tiedot, jotka luovutat meille. Nämä tiedot (mukaan lukien yksilöivät tiedot, yhteystiedot ja raha-asioita 

koskevat tiedot) luovutat käyttöömme täyttämällä lomakkeita sovellussivustolla ja palvelusivustoilla 

(yhdessä sivustomme), tai olemalla yhteydessä kanssamme (esimerkiksi sähköpostitse tai chatissa). 

Näihin sisältyvät tiedot, jotka annat meille rekisteröityessäsi sovellussivuston käyttäjäksi, ladatessasi 

sovelluksen tai rekisteröityessäsi siihen, tilatessasi palvelumme, hakiessasi sovellusta tai palvelua ja 

käyttäessäsi sovellustasi matka- ja majoituspyyntöjen tai kulukorvausten tekemiseen, tai ilmoittaessasi 

ongelmatilanteista sovelluksessa, palveluissamme tai sivustoissamme. Jos otat meihin yhteyttä, 

säilytämme yhteydenottoihin sisältyvät tiedot. 

• Tiedot, jotka keräämme sinusta ja laitteestasi. Aina, kun käyt sivustoillamme tai käytät jotain 

sovellustamme, keräämme automaattisesti henkilötietoja, kuten laite-, sisältö- ja käyttötietoja. 

Keräämme näitä tietoja käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.  

• Tiedot, jotka saamme muista lähteistä, kuten kolmansilta osapuolilta ja julkisesti saatavilla olevista 

lähteistä. Saamme henkilötietojasi erilaisilta kolmansilta osapuolilta alla esitetyn mukaisesti: 

• Yksilöiviä tietoja ja yhteystietoja tutkimuksen toimeksiantajalta tai tämän nimeämältä kolmannelta 

osapuolelta, joka voi sijaita EU:n alueella TAI ulkopuolella. 

Evästeet 

Käytämme evästeitä ja/tai muita seurantatekniikoita, jotta voimme erottaa sinut muista sovelluksen, 

sovellussivuston, jakelualustan (sovelluskauppa) tai palvelusivustojen käyttäjistä ja muistaa valintasi. Näin voimme 

helpommin tarjota sinulle hyvän käyttökokemuksen sovelluksessa ja sivustoillamme sekä kehittää sovellusta ja 

sivustojamme paremmiksi. Jos haluat tarkempia tietoja käyttämistämme evästeistä, niiden käyttötarkoituksista ja 

mahdollisuuksistasi vaikuttaa evästeiden käyttöön, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen 

PatientGO@illingworthresearch.com. 

Miten käytämme henkilötietojasi ja erityistietojasi 

Käytämme henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Yleisimmin käytämme henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:  

• Kun olet antanut suostumuksesi ennen käsittelyä. 

• Kun toteutamme sopimusta, jonka olemme solmimassa tai solmineet kanssasi. 

• Kun se on välttämätöntä laillisten intressiemme (tai kolmannen osapuolen laillisten intressien) 

perusteella, eivätkä sinun intressisi tai perusoikeutesi ylitä näitä intressejä. 

• Kun laki tai säännökset velvoittavat meitä.  

Tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietojasi tai erityistietojasi 

Tarkoitus/toiminto Tietotyyppi Käsittelyn lakisääteinen peruste 

Sovelluksen asennus ja 

sovelluksen uuden käyttäjän 

rekisteröinti 

Yksilöinti 

Yhteystiedot  

Raha-asiat  

Laite 

Suostumuksesi 

Sopimuksen toteuttaminen 

kanssasi  

Välttämättömyys laillisten 

intressien perusteella (kulujesi 

korvaamiseksi) 

Voidaksemme käsitellä 

sovelluksessa tekemiäsi pyyntöjä 

ja toimittaa palveluja, mukaan 

lukien matka-/majoituspyyntöjen 

Yksilöinti  

Yhteystiedot  

Raha-asiat  

Tapahtuma 

Suostumuksesi 

Sopimuksen toteuttaminen 

kanssasi  

Välttämättömyys laillisten 
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hallinta ja kulukorvauspyyntöihin 

vastaaminen. 

Laite 

Sijainti 

Erityistiedot 

intressien perusteella (kulujesi 

korvaamiseksi) 

Voidaksemme hallinnoida 

asiakassuhdetta kanssasi, mukaan 

lukien ilmoitukset sovelluksen tai 

palvelujen muutoksista. 

Yksilöinti  

Yhteystiedot  

Raha-asiat  

Profiili  

Suostumuksesi 

Sopimuksen toteuttaminen 

kanssasi 

Välttämättömyys laillisten 

intressien perusteella (rekisterien 

päivitykset ja palvelujemme 

asiakaskäytön analysointi) 

Välttämättömyys lakisääteisten 

velvoitteiden perusteella 

(käyttöehtoihimme tehtävistä 

muutoksista ilmoittaminen sinulle) 

Voidaksemme hallita ja suojata 

liiketoimintaamme ja tätä 

sovellusta, mukaan lukien 

vianmääritys, tietojen analysointi 

ja järjestelmän testaus 

Yksilöinti  

Yhteystiedot 

Laite 

Välttämättömyys laillisten 

intressien perusteella 

(liiketoiminnan harjoittaminen, 

järjestelmänhallinnan ja IT-

palvelujen tarjoaminen, 

verkkoturvallisuus) 

Henkilötietojesi luovuttaminen 

Kun suostut antamaan meille henkilötietojasi ja erityistietojasi, pyydämme sinulta myös lupaa henkilötietojesi 

jakamiseen alla mainittujen kolmansien osapuolien kanssa taulukossa mainittuja tarkoituksia varten: 

• Sisäiset kolmannet osapuolet, kuten ne on määritelty sanastossa. 

• Ulkoiset kolmannet osapuolet, kuten ne on määritelty sanastossa. 

• Kolmannet osapuolet, joille saatamme päättää myydä, siirtää tai fuusioida osia liiketoiminnastamme tai 

omaisuudestamme. Voimme myös hankkia muita liikeyrityksiä tai fuusioitua niiden kanssa. Jos 

liiketoimintamme muuttuu, uudet omistajat voivat käyttää henkilötietojasi ja erityistietojasi tässä 

tietosuojakäytännössä kerrotulla tavalla. 

Kansainväliset siirrot 

Monet ulkoiset kolmannet osapuolet sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten jos he käsittelevät 

henkilötietojasi, tietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Kun siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että ne suojataan vastaavalla tasolla 

varmistamalla, että suojaamisessa käytetään vähintään yhtä seuraavista tavoista: 

• Siirrämme henkilötietojasi vain sellaisiin maihin, joiden Euroopan komissio on todennut tarjoavan 

asianmukaisen suojaustason henkilötiedoille. Lisätietoja Euroopan komissiolta: Henkilötietojen 

asianmukainen suojaus muissa kuin EU-maissa. 

• Käyttäessämme tiettyjä palveluntarjoajia voimme käyttää Euroopan komission hyväksymiä sopimuksia, 

joilla henkilötiedot suojataan samalla tavalla kuin Euroopassa. Lisätietoja Euroopan komissiolta: 

Sopimusmallit henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin. 

• Käyttäessämme Yhdysvalloissa sijaitsevia palveluntarjoajia voimme siirtää tietoja niille, jos ne kuuluvat 

Privacy Shield -järjestelyyn, jossa niiltä edellytetään vastaavaa suojausta henkilötiedoille, joita siirretään 

Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Lisätietoja Euroopan komissiolta: EU-US Privacy Shield -järjestely. 
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Otathan meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja erityisistä mekanismeista, joita käytetään, kun henkilötietojasi 

siirretään ETA-alueen ulkopuolelle. 

Tietoturva 

Kaikki meille antamasi tiedot tallennetaan turvallisille palvelimille. Turvallisilla palvelimillamme ”levossa” olevat 

tallennetut tiedot on suojattu alan vakiosalausmenetelmillä. Kun olemme antaneet sinulle (tai kun olet valinnut) 

salasanan, jolla pääset tarkastelemaan tiettyjä sivustojemme osia, olet vastuussa tämän salasanan salassapidosta. 

Pyydämme, että et anna salasanaasi kenellekään. 

Kun olemme saaneet tietosi, pyrimme tiukoilla toimenpiteillä ja turvaominaisuuksilla varmistamaan, että 

henkilötietosi eivät pääse vahingossa katoamaan eikä niitä käytetä tai tarkastella ilman asianmukaista valtuutusta. 

Tiedot, joita välitetään sinun käyttäjänä (loppukäyttäjä) ja Illingworthin välillä osana palvelujen käyttöä, suojataan 

käyttämällä alan vakiintuneita salausmenetelmiä. Palvelimillemme tallennetut tiedot on salattu levossa ja käytämme 

parhaita palomuureja luvattoman käytön estämiseksi. 

Mitään yksilöiviä henkilötietoja ei tallenneta loppukäyttäjän laitteeseen. Loppukäyttäjän laitteeseen tallennetaan 

kaksi salattua tunnistetta, jotka helpottavat kirjautumista. 

Käytössämme on toimintatavat epäiltyjen tietomurtojen varalta ja ilmoitamme sinulle ja asianmukaisille 

sääntelytahoille, kun meiltä sitä lakisääteisesti edellytetään. 

Tietojen pidättäminen 

Lain mukaan meidän on säilytettävä rahoitustarkastustarkoituksia varten sinua koskevia perustietoja (mukaan lukien 

yhteystiedot, yksilöintitiedot, raha-asioita koskevat tiedot ja tapahtumatiedot) seitsemän vuotta siitä, kun 

osallistumisesi kliiniseen tutkimukseen päättyy.  

Joissain tilanteissa voit pyytää meitä poistamaan tietojasi: katso lisätiedot alta kohdasta Lakisääteiset oikeutesi. 

Joissain tilanteissa voimme anonymisoida henkilötietosi (niin, ettei niitä enää voida yhdistää sinuun) tutkimus- tai 

tilastokäyttöä varten. Tällaisessa tilanteessa voimme käyttää tietoja ilman takarajaa ilmoittamatta siitä sinulle. 

Lakisääteiset oikeutesi 

Tietyissä olosuhteissa sinulla on tietosuojalakien mukaan seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet.  

• Oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi (rekisteröidyn tietopyyntö) 

• Oikeus pyytää korjaamaan hallussamme olevia henkilötietojasi 

• Oikeus pyytää poistamaan henkilötietojasi  

• Oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä, jos kyse on oikeutetusta intressistä (meidän tai kolmannen 

osapuolen) ja tilanteessasi on jotakin sellaista, jonka perusteella haluat vastustaa käsittelyä, koska koet 

sen vaikuttavan perusoikeuksiesi ja vapauksiesi toteutumiseen. 

• Oikeus pyytää rajoitusta henkilötietojesi käyttöön.  

• Oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä sinulle tai kolmannelle osapuolelle.  

• Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  
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Voit käyttää näitä oikeuksiasi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen Suite 5, Silk House, Park Green, 

Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Yhdistynyt kuningaskunta TAI PatientGO@illingworthresearch.com    

Sanasto 

Lakisääteinen peruste 

Suostumus tarkoittaa, että olet antanut luvan henkilötietojesi käsittelyyn erillisellä lausunnolla tai selvällä valinnalla 

tiettyyn tarkoitukseen tapahtuvaa käsittelyä varten. Suostumus on pätevä vain, jos se on annettu vapaaehtoisesti ja 

se on eriytetty, tietoinen ja yksiselitteinen osoitus siitä, mitä haluat. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa 

ottamalla meihin yhteyttä.  

ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta.  

Laillinen intressi tarkoittaa liiketoiminnallista intressiä liiketoimintamme toteuttamista ja hallinnointia varten, jotta 

voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelun/tuotteen ja parhaan ja mahdollisimman turvallisen 

kokemuksen. Varmistamme, että harkitsemme ja punnitsemme kaikkia mahdollisia sinuun ja oikeuksiisi kohdistuvia 

vaikutuksia (sekä myönteisiä että kielteisiä) ennen kuin käsittelemme henkilötietojasi laillisten intressiemme 

perusteella. Emme käytä henkilötietojasi sellaisiin toimintoihin, joissa sinuun kohdistuva vaikutus on merkittävämpi 

kuin lailliset intressimme (ellei meillä ole siihen sinun suostumustasi tai lakisääteistä vaatimusta tai lupaa). Ota 

yhteyttä meihin, jos haluat lisätietoja siitä, miten arvioimme laillisia intressejämme suhteessa mahdollisiin sinuun 

kohdistuviin vaikutuksiin tiettyjen toimintojen yhteydessä.. 

Sopimuksen toteuttaminen tarkoittaa tietojesi käsittelyä silloin, kun se on välttämätöntä kanssasi solmitun 

sopimuksen toteuttamiseksi tai pyynnöstäsi ennen tällaisen sopimuksen solmimista. 

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tarkoittaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun se on välttämätöntä 

meihin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Kolmannet osapuolet 

Sisäiset kolmannet osapuolet 

Muut Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevat Illingworth-konserniin kuuluvat 

yhtiöt, jotka toimivat yhteisrekisterinpitäjinä tai tietojen käsittelijöinä ja tarjoavat IT- ja järjestelmänhallintapalveluja 

ja avustavat johdon raportoinnissa. 

Ulkoiset kolmannet osapuolet 

Palveluntarjoajat, jotka toimivat käsittelijöinä ja tarjoavat IT- ja järjestelmänhallintapalveluja. 

Ammatilliset neuvonantajat, jotka toimivat tietojen käsittelijöinä tai yhteisrekisterinpitäjinä, mukaan lukien juristit, 

pankkiirit, tilintarkastajat ja vakuutuksenantajat, jotka tarjoavat neuvonta-, pankki-, laki-, vakuutus- ja 

kirjanpitopalveluja. 

Tietojen käsittelijöinä toimivat palveluntarjoajat, jotka tarjoavat sinulle matka-, majoitus- ja kuljetuspalveluja osana 

palvelujamme.  

HM Revenue and Customs, sääntelyviranomaiset ja muut viranomaiset, jotka toimivat tietojen käsittelijöinä tai 

yhteisrekisterinpitäjinä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka edellyttävät käsittelytoiminnoista raportteja 

tietyissä tilanteissa. 

Lakisääteiset oikeutesi 
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Sinulla on oikeus: 

• Pyytää pääsy henkilötietoihisi (”rekisteröidyn tietopyyntö”). Näin voit saada kopion henkilötiedoista, 

joita meillä on sinusta, ja tarkistaa, että käsittelemme niitä laillisesti. 

• Pyytää korjausta henkilötietoihin, joita meillä on sinusta. Näin voit korjata epätäydellisiä tai virheellisiä 

tietoja, mutta saatamme joutua varmistamaan antamiesi uusien tietojen oikeellisuuden. 

• Pyytää poistamaan henkilötietojasi. Näin voit pyytää meitä poistamaan tai siirtämään henkilötietojasi, 

jos meillä ei ole enää syytä käsitellä niitä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan tai siirtämään 

henkilötietosi, kun olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa niiden käsittelyä (ks. alla), jos olemme 

mahdollisesti käsitelleet tietojasi lainvastaisesti tai jos paikallinen lainsäädäntö velvoittaa meidät 

poistamaan henkilötietosi. Huomioithan kuitenkin, että emme välttämättä voi aina noudattaa 

poistopyyntöäsi lakisääteisistä syistä. Ilmoitamme tästä sinulle tarvittaessa pyyntösi yhteydessä. 

• Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos kyse on oikeutetusta intressistä (meidän tai kolmannen 

osapuolen) ja tilanteessasi on jotakin sellaista, jonka perusteella haluat vastustaa käsittelyä, koska koet 

sen vaikuttavan perusoikeuksiesi ja vapauksiesi toteutumiseen. Joissain tilanteissa voimme osoittaa 

tietojen käsittelylle lakisääteiset perusteet, jotka ylittävät sinun perusoikeutesi ja vapautesi. 

• Pyytää rajoitusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näin voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi 

käsittelyn seuraavissa tilanteissa: 

(a) jos haluat meidän vahvistavan tietojen oikeellisuuden; 

(b) jos käytämme tietoja lainvastaisesti, mutta et halua meidän poistavan niitä; 

(c) jos haluat meidän säilyttävän tietojasi, vaikka emme enää tarvitse niitä, mutta tarvitset niitä itse 

oikeudellisten vaatimusten todisteeksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi; tai 

(d) jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä, mutta meidän on tarkistettava, onko meillä vaatimuksesi 

ylittävä lakisääteinen oikeus niiden käyttöön. 

• Pyytää henkilötietojesi siirtoa sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Toimitamme henkilötietosi sinulle tai 

valitsemallesi kolmannelle osapuolelle strukturoidussa, yleisesti käytetyssä, koneella luettavassa 

muodossa. Huomioithan, että tämä oikeus koskee vain automatisoituja tietoja, jotka olet 

suostumuksellasi antanut käyttöömme tai joita olemme käyttäneet sopimuksen tekemiseen kanssasi. 

• Peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tämä 

ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen. Jos 

peruutat suostumuksesi, emme ehkä voi tarjota sinulle tiettyjä tuotteita tai palveluja. Neuvomme sinua, 

jos suostumuksen peruuttaminen johtaa tällaiseen tilanteeseen. 

Henkilötietoluokkien selitykset 

• Yksilöivät tiedot: etunimi, sukunimi, tyttönimi, käyttäjänimi tai vastaava tunniste, siviilisääty, nimike, 

syntymäaika, sukupuoli, passin tiedot (mukaan lukien numero, nimi, myöntämismaa ja voimassaoloaika). 

• Yhteystiedot: kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot ja hätäyhteystiedot. 

• Raha-asioita koskevat tiedot: pankkitilin ja maksukortin tiedot. 

• Tapahtumatiedot: tiedot saamistasi maksuista ja sovelluksessa tehdyistä pyynnöistä.  

• Laitetiedot: käyttämäsi mobiililaitteen tyyppi, yksilöllinen laitetunniste (esimerkiksi laitteen IMEI-

numero, laitteen langattoman verkon käyttöliittymän MAC-osoite, laitteessa käytettävä puhelinnumero), 
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mobiiliverkon tiedot, mobiilikäyttöjärjestelmäsi, käyttämäsi mobiiliselaimen tyyppi ja 

aikavyöhykeasetukset. 

• Sisältötiedot: laitteeseesi tallennetut tiedot, mukaan lukien valokuvat, videot tai muu digitaalinen sisältö 

• Profiilitiedot: käyttäjänimi ja salasana, sovelluksessa tehtyjen pyyntöjen tiedot, valintasi ja palautteesi. 

• Käyttötiedot: tiedot sovellustemme käytöstä tai käynneistä sivustoillamme, mukaan lukien muun 

muassa käyntitiedot ja muut viestintätiedot, jos niitä tarvitaan omiin laskutustarkoituksiimme tai 

muuten, sekä käyttämäsi resurssit. 

Erityistiedot 

Näihin sisältyvät kaikki tiedot, joita annat meille erityisesti sovelluksella tekemääsi pyyntöön liittyen (kuten kuljetus- 

tai majoituspyyntö), ja näitä voivat olla rotuusi tai etniseen taustaasi, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseesi 

tai terveydentilaasi liittyvät tiedot.  

 

 


