Boco IP Oy Ab:n asiakas- ja toimeksiantorekisteriä koskeva tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Boco IP Oy Ab, y-tunnus 1037059-0
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Peter Åkerlund, dataprotection@bocoip.com
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Boco IP Oy Ab:n asiakas- ja toimeksiantorekisteri.
Käsittelemme rekisterissä seuraavien henkilöiden henkilötietoja:
•
•
•
•
•

asiakkaidemme yhteyshenkilöt
patentti- ja mallihakemuksiin liittyvät keksijät ja muotoilijat
toimeksiantojen hoitamiseen osallistuva henkilöstömme
ulkomailla asiakkaidemme toimeksiantoja hoitavien yhteistyötoimistojen
yhteyshenkilöt
muiden mahdollisten alihankkijoiden yhteyshenkilöt

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tallennuksen oikeusperusteet
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitoon.
Käsittelyperusteemme ovat oikeutettu etu ja toimeksiantojen sopimusperusteinen
täytäntöönpano. Keksijöiden ja muotoilijoiden nimet ja osoitteet on ilmoitettava patentti- ja
mallihakemuksissa, joten käsittelyperusteemme niiden osalta on lakisääteiset velvoitteet.
5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme rekisteröityjen nimet, puhelinnumerot, sähköpostit, osoitteet sekä muita
asiakkuuden ja toimeksiantojen hoitamiseen liittyviä perustietoja. Patentteja koskevissa
toimeksiannoissa keräämme myös keksijöiden kansallisuuden, koska se on ilmoitettava
patenttihakemuksissa.
6. Rekisterin tietolähteet
Tallennamme henkilötietoja toimeksiannon hoitamisen yhteydessä rekisteröidyiltä
saamillamme tiedoilla sekä heidän edustamien organisaatioiden kotisivuilla olevilla tiedoilla.
Lisäksi tietolähteinä voivat toimia kaupparekisteri ja muut julkisesti saatavilla olevat
viranomaisrekisterit.
7. Tietojen siirto
Siirrämme henkilötietoja yhteistyötoimistoillemme muissa maissa ja muille kolmansille
osapuolille ainoastaan siinä määrin kuin tietojen siirtäminen on tarpeellista toimeksiantojen
hoitamiseksi.
Jos joudumme siirtämään tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
varmistamme että siirronsaajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Tietojärjestelmämme ja henkilötiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla
teknisillä keinoilla, ja ainoastaan valtuuttamillamme henkilöillä on pääsy niihin.
Asiakasrekisteriimme talletetut henkilötiedot säilytämme koko asiakassuhteen ajan sekä
viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Pitkä säilytysaika on tarpeellinen, koska
asiakkaiden yhteyshenkilöillä, henkilöstöllämme ja yhteistyötoimistojemme yhteyshenkilöillä
on erityisen keskeinen rooli toimeksiantojen sisällön, lopputuloksen ja täytäntöönpanon
kannalta pitkälläkin tähtäimellä. Asiakassuhteella tarkoitamme vireillä olevia toimeksiantoja
tai rekisteröityjä immateriaalioikeuksia, joissa meidät on virallisessa rekisterissä merkitty
asiamieheksi tai joissa yhteistyötoimistomme on merkitty virallisessa rekisterissä
asiakkaamme asiamieheksi.
Kirjanpitolaista tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen voimme joutua
säilyttämään henkilötietoja edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkittynä henkilönä sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti:
•
•
•
•
•
•

saada tieto henkilötietojen käsittelystä;
saada pääsy henkilötietoihisi ja tarkastaa koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä;
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin
henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen
pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee,
mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla
yhteystiedoilla:
Boco IP Oy Ab
Tietosuoja-asiat
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
dataprotection@bocoip.com
Boco IP Oy Ab vastaa pyyntöihin kahden viikon sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole
erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään tietosuojakäytäntöjämme ja pidätämme siksi oikeuden
täsmentää tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä kotisivuillamme. Tiedotamme suoraan
rekisteröidyille, mikäli alamme kerätä henkilötietoja laajemmin tai muutokset laajentaisivat
oikeuksiamme käyttää henkilötietoja.

