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Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 

Käytämme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, kertoaksemme uusista tuotteista ja 

sisällöistä verkkosivuillamme. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena toimii suostumus, 

jonka olet antanut arvostelemalla oluen ja syöttämällä sähköpostiosoitteesi vapaaehtoisesti 

sitä varten tarkoitettuun kenttään. 

Tämä tietosuojailmoitus koskee http://aibrew.fi/ -domainin alaisia sähköpostilistoja. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Käsittelemme sähköpostosoitettasi, josta saattaa käydä ilmi nimesi ja/tai sidoksesi 

sähköpostipalveluja tarjoavaan tahoon. Olet itse ilmoittanut tämän tiedon liittymällä 

sähköpostilistalle osoitteessa http://aibrew.fi/. Antamiisi henkilötietoihin ei yhdistetä 

henkilötietoja muista lähteistä, ellet käytä oikeuttasi tietojen oikaisuun.  

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 

Sähköpostilistoihin liittyviä henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä Lari Melander ja hänen 

yhteyshenkilönsä Osku Haapasaari. Henkilötietojen tarkastelua ja käsittelyä varten tarvitaan 

käyttäjätunnus ja salasana. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on 

suojattu? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot? 

Mikäli et käytä rekisteröidyn oikeuksia, henkilötietojen käsittely lopetetaan ja niihin liittyvät 

tunnisteelliset tiedot poistetaan, kun irtisanoudut sähköpostilistalta. Rekisterinpitäjä arvioi 

tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon 

ottaen. 

Suostumuksen peruminen 

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Voit peruuttaa 

suostumuksen koska tahansa lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen 

gdpr@aibrew.fi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista 

tehtyihin käsittelytoimiin. 

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä? 

Rekisteröitynä, sinulla on  

 Oikeus saada pääsy tietoihin  

 Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua  
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 Oikeus tietojen poistamiseen tietyissä tilanteissa  

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa  

 Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai 

poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu  

 Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta  

 Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa 

 Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään 

automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia 

oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.  

 Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin  

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, ota yhteyttä osoitteeseen gdpr@aibrew.fi.  

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Kaikki rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen 

gdpr@aibrew.fi.  

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista 

AI Brew käyttää asianmukaisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta ja 

laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta ja häviämiseltä. 

Sähköpostilistojen hallinnointi ja henkilötietojen käsittely tapahtuu salasanalla ja 

käyttäjätunnuksella, jotka ovat vain Lari Melanderin ja Osku Haapasaaren hallussa. 

Yhteystiedot 

Rekisterinpitäjä 

Lari Melander  

lari@aibrew.fi  

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 

Osku Haapasaari 

gdpr@aibrew.fi  

Julkaistu ja toimitettu rekisteröidyille 24.4.2021 alkaen.  
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