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Henkilötietoseloste 

Yritys 
Gorenje Group Nordic 
Sydvestvej 15, 3  
DK-2600 Glostrup 

Henkilötiedot Tuotteen rekisteröinti  

Henkilötiedoista vastaava 
johtaja 

Julie Steiner 

Henkilötiedoista vastaava 
henkilö 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700  
Faksi: 029 56 66735  
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Huollon tiedot, jos tuotevirheistä on ilmoitettava. 
Tiedot palvelun toimeksiannosta. 
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, 
puhelinnumero, sähköposti. 
Tuote- ja ostotiedot: myyntiketju, sarjanumero, art. numero, laskun 
numero, ostopvm. 

Oikeusperuste 
henkilötietojen 
käsittelylle 

Käsittely perustuu henkilökohtaiseen suostumukseen   

Henkilötietojen 
tietolähde 

Rekisteröidyn luovuttamat henkilötiedot  

Automaattinen 
päätöksenteko 

 
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.    

Henkilötietokategoriat Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite 

Tietoja erityisistä 
henkilötietokategorioista1 
kerätty 

 
Ei 

Henkilötietoja käyttävät 
henkilöt 

Gorenje Group Nordic:n tekninen tuki / jälkimarkkinointi- / 
huoltokumppanit: https://fi.asko.com/jalkimarkkinointi 
AV-Studion toimittajat – katso yhteyshenkilöt. 

Tiedonsiirto kolmansiin 
maihin 

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn kotimaassa 

Säilytysaika Säilytysaika - kunnes rekisteröity haluaa poistaa tiedot  

Yleinen kuvaus 
tietoturvasta 

Tiedot on suojattu salasanalla ja vain kampanjapäälliköille annetuilla 
käyttöoikeuksilla. 

Yleinen kuvaus 
organisatorisesta 
tietoturvallisuudesta 

Gorenje on määrittänyt tarvittavat turvallisuuskäytännöt ja -menetelmät 
sekä muut käytännöt suojatakseen henkilötiedot asianmukaisesti. 

 
1 Henkilötiedot koskien rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä koskeva tieto, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys ja geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön 
yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot, luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja 
suuntautumista koskeva tieto. 
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Henkilötietojen 
käsittelyjärjestelmä 
(sovellukset) 

  
SiteKit4/ CMS/ CRM 
  

Henkilötietojen 
valtuutettu käsittelijä 

  
 
AV studio   
Koroška cesta 55 
3320 Velenje 
 
Edustaja: Mrs. Vida Žgank 
Henkilötietovastaava: Nina Obradovič 
  

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyn yrityksen verkkosivujen kautta esittämän vaatimuksen 
perusteella. Yhteydenotot: gdpr@asko.com 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Oikeus tietojen 
korjaamiseen 

Rekisteröidyn yrityksen verkkosivujen kautta esittämän vaatimuksen 
perusteella. 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Kielto-oikeus  

Rekisteröidyn yrityksen verkkosivujen kautta esittämän vaatimuksen 
perusteella. Yhteydenotot: gdpr@asko.com 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen 

Rekisteröidyn yrityksen verkkosivujen kautta esittämän vaatimuksen 
perusteella. Yhteydenotot: gdpr@asko.com 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Oikeus tiedoksiantoihin 
koskien henkilötietojen 
korjaamista tai 
poistamista tai käsittelyn 
rajoittamista 

Rekisteröidyn yrityksen verkkosivujen kautta esittämän vaatimuksen 
perusteella. 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Oikeus tietojen 
siirtämiseen 

Rekisteröidyn yrityksen verkkosivujen kautta esittämän vaatimuksen 
perusteella. Yhteydenotot: gdpr@asko.com 

Rekisteröidyn oikeudet – 
Oikeus kieltää 
automaattinen 
päätöksenteko 

Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 
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