
Netwheels Oy – Tietosuojaseloste 
 
Tämä tietosuojaseloste koskee Netwheels Oy:n asiakkaiden, kumppanien ja 
potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden sekä palveluiden käyttäjien henkilötietojen 
käsittelyä.  
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Netwheels Oy 
Y-tunnus: 1578348-2 
Osoite: Martinkyläntie 9 A, 01770 Vantaa 
Puhelin: 010 821 5600 
Verkko-osoite: www.netwheels.fi 
Yhteystiedot: +358 9 424 516 94, asiakaspalvelu@netwheels.fi 
  
2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet 
 
Netwheels Oy käsittelee palveluidensa käyttäjä- ja käyttötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 
 

• palveluiden toteuttamiseen, kuten sisäänkirjautumiseen; 
• palveluiden mahdollisten virheiden ja häiriöiden selvittämiseen sekä tietoturvasta 

huolehtimiseen; 
• palveluihin liittyvään viestintään, esimerkiksi häiriötiedotteiden lähettämiseen;  
• tietohakujen seurantaan tiedontuottajien vaatimusten mukaisesti ja aktiviteettien 

seurantaan käyttäjälle käyttöoikeuden hankkineen asiakkaan vaatimusten 
mukaisesti; sekä 

• palveluiden kehittämiseen. 
 
Netwheels Oy käsittelee yritysasiakkaidensa tai yhteistyökumppaniensa 
yhteyshenkilöiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 
 

• asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitoon ja ylläpitoon; 
• palveluiden toteuttamiseen; 
• asiakastapahtumien varmentamiseen; 
• laskutukseen ja perintään; 
• palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen; 
• markkinointiin; 
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin; sekä 
• segmentointiin ja profilointiin.  

 
Lisäksi Netwheels Oy käsittelee:  
 

• potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja palveluidensa 
markkinointiin;  

• yksityishenkilön Netwheels Oy:n yhteistyökumppanille ilmoittamia nimi- ja 
yhteystietoja sekä tietoja autosta, josta ko. yksityishenkilö haluaa ostotarjouksia 
autokaupoilta Netwheelsin välityksellä. 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan tietosuojalainsäädäntöön, 
erityisesti: 



 
• Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen ja siihen liittyvään oikeutettuun 

etuun silloin, kun hoidetaan ja ylläpidetään asiakassuhdetta, lähetetään asiakas- 
ja käyttäjäviestintää, toteutetaan palvelu sopimuksen mukaisesti, varmennetaan 
asiakastapahtumia sekä laskutetaan palveluita. 

• Netwheels Oy:n oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietoja käsitellään 
markkinointiin ja siihen liittyvään profilointiin, liiketoiminnan kehittämiseen sekä 
yritysasiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseen.  

• Lakisääteiseen velvoitteeseen siltä osin kuin tositteisiin mahdollisesti sisältyviä 
henkilötietoja käsitellään kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi. 

• Rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 
 
Netwheels Oy ei tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi rekisteröityyn kohdistuvia 
oikeusvaikutuksia.  
 
Siltä osin kuin käsittelyssä vedotaan oikeutettuun etuun, Netwheels Oy katsoo, että sillä 
on perusteltu intressi käyttää henkilötietoja yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin 
kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseen, markkinointiin ja liiketoimintansa 
kehittämiseen. Ottaen huomioon käyttötarkoitukset, tietojen luonteen, kohderyhmän, 
rekisteröidyn kohtuulliset odotukset sekä sen, että käsittelystä voi olla rekisteröidylle 
hyötyä parempien palveluiden muodossa, Netwheels Oy katsoo, ettei käsittely ole 
ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien ja -vapauksien kanssa. 
 
3. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja: 
 

• käyttäjän perustiedot, kuten nimi, sähköpostisoite ja käyttäjä-ID; 
• asiakkaan tai potentiaalisen yritysasiakkaan perustiedot, kuten yrityksen nimi, 

osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero; 
• asiakas- tai yhteistyösuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, 

tilaustiedot ja asiakaspalautteet; 
• palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten kirjautumis-, selailu- ja hakutiedot 

sekä tietojärjestelmän lokitiedot; 
• rekisteröidyn mahdollisesti antamat kiinnostustiedot;  
• rekisteröidyn yhteydenotot asiakaspalveluun ja muu rekisteröidyn kanssa käyty 

viestintä;  
• lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot; sekä 
• mahdolliset muut asiakas- tai yhteistyösuhteen kannalta perustellut tiedot.  

 
4. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 
 

• rekisteröidyltä itseltään palveluita koskevan sopimuksenteon tai palveluun 
rekisteröitymisen tai kirjautumisen taikka palvelun käytön yhteydessä, 
puhelimitse, yhteydenottolomakkeiden kautta, sähköpostilla tai muulla 
vastaavalla tavalla; 

• valikoiduilta yhteistyökumppaneilta; sekä 



• Traficomilta, PRH:sta ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä 
sekä yritysten verkkosivuilta.  

 
5. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä mainittujen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:  
 

• Palveluiden käyttäjä- ja käyttötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, ja ne 
pääsääntöisesti poistetaan/anonymisoidaan kolmen kuukauden kuluttua 
asiakassuhteen päättymisestä ko. palvelussa. Palveluiden käytöstä kertyviä 
lokitietoja, kuten muutos-, virhe- ja pääsynvalvontalokeja, säilytetään niin kauan 
kuin on tarpeen lokin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.  

• Asiakas- tai yhteistyötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas- tai 
yhteistyösuhde jonkin palvelun osalta on voimassa. Yhteyshenkilöiden 
yhteystiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä 
sekä poistamaan tarvittaessa vanhentuneet ja virheelliset tiedot. Asiakas- tai 
yhteistyösuhteen päättymisen jälkeen yhteyshenkilöiden tietoja voidaan säilyttää 
markkinointitarkoituksiin alla kuvatuin tavoin.  

• Potentiaalisia asiakkaita koskevia tietoja, kuten yhteystietoja, säilytetään niin 
kauan kuin ko. tiedot ovat ajantasaisia ja virheettömiä, eikä henkilö ole 
kieltäytynyt Netwheels Oy:n markkinoinnista ja pyytänyt tietojensa poistamista. 

• Noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja. Esimerkiksi kirjanpitovelvoitteiden 
noudattamiseksi säilytämme tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja 
kuusi vuotta liiketapahtumaa koskevan tilikauden päättymisestä. 

 
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
 
Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja luovutetaan 
Netwheels Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, 
mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin.  
 
Asiakkaiden ja käyttäjien henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille niiden 
lakiin perustuvan pyynnön tai tietolupaehtojen mukaisesti taikka liiketoimintasiirron tai 
muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yritykselle.  
 
Käyttötietoja, kuten tietoja käyttäjän vastaanottamien liidien lukumäärästä, 
toteutuneista kaupoista tai aktiviteetteihin käytetystä ajasta, voidaan raportoida 
Netwheels Oy:n asiakkaalle, joka on hankkinut käyttöoikeuden ko. käyttäjälle. 
 
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita 
käyttäen. 
 
7. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyillä on seuraavat, tietosuojalainsäädäntöön perustuvat oikeudet: 
 



• Tarkastus-, oikaisu- ja poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä 
koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos rekisteröidyn henkilötiedoissa on 
virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. 
Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista. 

 
• Siirto-oikeus: Rekisteröidyllä on halutessaan saada yleisesti käytetyssä 

koneluettavassa muodossa hänen antamansa henkilötiedot, joita käsitellään 
automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, sekä saada ne 
siirretyksi itselleen tai hänen valtuuttamalleen kolmannelle osapuolelle.   

 
• Suostumuksen peruuttaminen: Jos käsittely perustuu suostumukseen, 

rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. 
 

• Kielto-oikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 
käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi esimerkiksi kieltää 
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja 
siihen liittyvää profilointia varten. Rekisteröity voi myös vastustaa 
henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella muuta käsittelyä, joka 
perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä 
rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä 
voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen 
paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme 
varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. 

 
• Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että 

hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin 
voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti (www.tietosuoja.fi).  
 

Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä 
kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja 
rekisteröidyn tunnistamiseksi. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet  
 
Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Henkilötietoja 
sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä 
puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja 
salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään 
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 
 
9. Muutokset 
 
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.  
 
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 27.5.2022.  
 


