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TIETOSUOJASELOSTE GO ON -YRITYSTEN ASIAKKAILLE
Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Go On Finland -yritykset käsittelevät asiakkaidensa henkilötietoja.
1.

REKISTERINPITÄJÄ

Henkilötietojesi tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii yksi tai useampi alla määritellyistä Go On -yrityksistä
(jäljempänä "rekisterinpitäjä").
Rekisterinpitäjänä toimii aina se Go On -yritys, jonka kanssa edustamasi yritys on tehnyt sopimuksen palveluiden toimittamisesta. Jos
edustamasi yritys on tehnyt useita sopimuksia eri Go On -yritysten kanssa, jokainen Go On -yritys on itsenäinen rekisterinpitäjä omien
asiakastietojensa osalta.
Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että henkilötietojesi käsittely toteutuu tämän tietosuojaselosteen ja tietosuojalainsäädännön
mukaisesti. Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä tai tästä tietosuojaselosteesta, voit olla yhteydessä oman Go On yrityksesi tietosuojan yhteyshenkilöön tai osoitteeseen tietosuoja@go-on.fi.
Go On -yritysten yhteystiedot:
Nimi

Yhtiö

Go On Helsinki

Goose People Oy

Go On Hämeenlinna

Vagomet Oy

Y-tunnus
tietosuoja3247846-3
asioissa
2684903-7

Osoite

Yhteyshenkilö

Fredrikinkatu 55 HKI

Kimmo Hanhisuanto

Raatihuoneenkatu 21-23, HML

Jonni Vauhkonen

Sähköposti

Go On Joensuu

BnB Joensuu Oy

2987272-6

Siltakatu 14 B 24, JNS

Henri Lomu

henri.lomu@go-on.fi

Go On Jyväskylä

Gometan Oy

2215820-4

Asemakatu 12, JKL

Juha Viinikainen

juha.viinikainen@go-on.fi

Go On Jyväskylä

Gometan II Oy

2910610-8

Asemakatu 12, JKL

Juha Viinikainen

juha.viinikainen@go-on.fi

Go On Jyväskylä

Gometan III Oy

2989358-6

Asemakatu 12, JKL

Juha Viinikainen

juha.viinikainen@go-on.fi

Puhelin

kimmo.hanhisuanto@go-on.fi +358407611
808
jonni.vauhkonen@go-on.fi
+358440113

Go On Jyväskylä

Gometan IV Oy

3222011-2

Asemakatu 12, JKL

Juha Viinikainen

juha.viinikainen@go-on.fi

Go On Järvenpää

Rekasal Oy

2811615-2

Mannilantie 44, JP

Jussi Reilin

jussi.reilin@go-on.fi

Go On Kotka

Dinamet Oy

2098497-5

Kymenlaaksonkatu 10, KTA

Johanna Ahtiainen

johanna.ahtiainen@go-on.fi

Go On Kouvola

Dinamet Oy

2098497-5

Hallituskatu 7, KV

Johanna Ahtiainen

johanna.ahtiainen@go-on.fi

Go On Kuopio

Tresgomen Oy

2360690-2

Savonkatu 12, KUO

Lasse Mönkkönen

lasse.monkkonen@go-on.fi

Go On Lahti

Vagomet Oy

2684903-7

Hämeenkatu 28 LH

Jonni Vauhkonen

jonni.vauhkonen@go-on.fi

Go On Lappeenranta

Dinamet II Oy

3182355-2

Kauppakatu 33, LR

Johanna Ahtiainen

johanna.ahtiainen@go-on.fi

Go On Mikkeli

Callamed Oy

2236815-6

Porrassalmenkatu 13, MI

Juuso Kangaskorpi

juuso.kangaskorpi@go-on.fi

Go On Oulu

Rikimet Oy

2296982-8

Isokatu 4, OL

Juha Lämsä

juha.lamsa@go-on.fi

Go On Pori

Hrc Go On Satakunta

2874853-9

Yrjönkatu 15, PRI

Anne Koivu

anne.koivu@go-on.fi

Go On Raahe

Go On Raahe Oy

2883219-1

Kirkkokatu 45, RHE

Anna Koskela

anna.koskela@go-on.fi

Go On Rovaniemi

Nordberg Henkilöstöpalvelut Oy

2923926-9

Kansankatu 9, ROI

Marjo Nordberg-Leinonen

333
+358503097
088
+358407017
768
+358407017
768
+358407017
768
+358407017
768
+358505259
153
+358405858
527
+358405858
527
+358440137
170
+358440113
333
+358405858
527
+358405859
885
+358443308
810
+358457874
5188
+358443700
009
+358405776

Go On Seinäjoki

Go On Services Oy

2501602-5

Puskantie 12, SK

Jani Vainio

marjo.nordebergleinonen@go-on.fi
jani.vainio@go-on.fi

Go On Pirkanmaa

Gn Pirkanmaa Oy

2945437-2

Rautatienkatu 14,TPE

Jarmo Väkiparta

jarmo.vakiparta@go-on.fi

587
+358400212
741
+358506274

Go On Tornio

Nordberg Henkilöstöpalvelut Oy

2923926-9

Vesaisenkatu 1, 95499 TOR

Marjo Nordberg-Leinonen

Go On Turku

Hrc Go On Satakunta Oy

2874853-9

Yrjönkatu 15, PRI

Minttu Porri

marjo.nordebergleinonen@go-on.fi
minttu.porri@go-on.fi

1
+358405776
587
+358449802

Go On Uusimaa

Rekasal Oy

2811615-2

Kankurinkat u 4, HY

Jussi Reilin

jussi.reilin@go-on.fi

Go On Vaasa

Go On Services Oy

2501602-5

Puskantie 12, SK

Jani Vainio

jani.vainio@go-on.fi

042
+358505259
153
+358400212

Go On Vantaa

Jusmer Oy

3210821-9

Talvikkitie 34, 01300 VAN

Jusa Meriläinen

jusa.merilainen@go-on.fi

Go On Ylivieska

Go On Solutions Oy

2345716-9

Torikuja 2, YV

Sirpa Haaparanta

sirpa.haaparanta@go-on.fi

Go On Asiantuntijapalvelut

Go On Asiantuntijapalvelut Oy

2959777-9

Rautatienkatu 14, TPE

Kati Kulin

kati.kulin@go-on.fi

Go On Akatemia

Go On Learning

3148868-6

Rautatienkatu 14, TPE

Janne Korhonen

janne.korhonen@go-on.fi

Go On Finland

Go On Finland Oy

0974659-7

Asemakatu 12, JKL

Kimmo Salminen

kimmo.salminen@go-on.fi

2.

741
+358405946
694
+358400385
453
+358407160
379
+358408654
886
+358400752
150

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka
•

sinä tai edustamasi yritys on antanut meille yhteydenoton tai asioinnin yhteydessä, esim. kun otat meihin yhteyttä pyytääksesi
tarjousta tai lisätietoja palveluistamme, tai kun laadimme sopimusta Go On -yrityksen tarjoamista palveluista;

•

syntyvät palveluitamme käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, ja

•

saadaan muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi kaupparekisteri ja Postin
osoitetietojärjestelmä.

Keräämme ja käsittelemme asiakkaistamme seuraavia henkilötietoja:

3.

•

perustiedot, kuten nimi, titteli ja suhteesi edustamaasi yritykseen sekä yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero);

•

asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Go On -yrityksen toimittamia palveluita koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot,
markkinointiluvat ja -kiellot sekä asiakasyhteydenotot; sekä

•

palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot ja verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten
käyttäjätunnukset, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot sekä evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta
kerätyt tiedot.
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä
tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopivia kaupallisia tarkoituksia varten.
Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme palveluitamme edustamallesi yritykselle. Tällöin
henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen.
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Markkinointi ja palveluiden kehittäminen
Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme sinulle palveluistamme, tai markkinoidaksemme uusia kiinnostavia palveluitamme.
Voimme käsitellä henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Voimme myös koostaa henkilötietojasi
sisältäviä sisäisiä raportteja liiketoimintamme kehitystä varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän
oikeutettuun etuun tiedottaa rekisteröityjä uusista palveluista sekä kehittää palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, sekä
saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn
suoramarkkinointiin.
Kun käsittelyn laillisuuden perusteena on yllä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu, rekisterinpitäjä on tällaisissa tilanteissa tehnyt
henkilötietojen käsittelystä arvion niin sanotulla tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyillä on milloin tahansa
oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu yrityksen oikeutettuun etuun. Saat tästä halutessasi lisätietoja tietosuojan yhteyshenkilöltäsi,
jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1 kunkin Go On -yrityksen tietojen yhteydestä.
4.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja:

5.

•

luotetuille ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. järjestelmätoimittajille) jotka toimivat meidän lukuumme ja joilla ei ole
itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka siirrämme heille;

•

Go On Finland Oy:lle perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun harjoittaa liiketoimintaansa ja hallita asiakassuhteitaan
tehokkaasti sekä järjestää tietojärjestelmiensä hallinnointi tarkoituksenmukaisella tavalla;

•

jos rekisterinpitäjä on mukana yritysjärjestelyssä; ja

•

kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden
turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
6.

EVÄSTEET

Käytämme myös evästeitä verkkosivullamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon
keräämistä ja muistamista varten sekä verkkosivumme käytettävyyden parantamiseksi. Ne mahdollistavat meitä myös tarkastelemaan
verkkosivun käyttöä, jotta ymmärrämme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuamme.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Näillä toimenpiteillä voi kuitenkin olla
vaikutusta verkkosivujen käytettävyyteen.
Voit lukea lisää evästeistä täältä [linkki/URL].
7.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen
jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti
henkilötietoja, jotka ovat tarpeen kirjanpitolainsäädännön mukaisten säilytysaikojen toteuttamiseksi.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien
toteuttamiseksi.
8.

OIKEUTESI

Rekisteröitynä sinulle turvataan soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä seuraavat oikeudet:
•

Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

•

Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja
mukaisesti;

•

Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä
olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

•

Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: linkki) tai muulle
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu;

Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt tietosuojan yhteyshenkilöllesi, jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1 kunkin
Go On -yrityksen tietojen yhteydestä.
9.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Rekisterinpitäjällä on käytössä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä,
tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaisille henkilöille,
joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.
10.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Jos teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta sivullemme,
josta löydät myös uusimman version tietosuojaselosteesta. Tiedotamme sinua tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista myös
sähköpostitse.
11.

YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, voit olla yhteydessä tietosuojan yhteyshenkilöösi,
jonka yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 1 kunkin Go On -yrityksen tietojen yhteydestä.
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