
TIETOSUOJASELOSTE 

Burrel+ 1etosuojaseloste 

Asiakkaiden *etosuoja on Alaska Brandsille tärkeää ja haluamme toimia *etosuojaan lii5yvissä 
asioissa mahdollisimman läpinäkyväs*. Tästä *etosuojaselosteesta selviää, miten keräämme, 
säilytämme ja siirrämme asiakkaiden henkilökohtaisia *etoja. 

Tällaisia *etoja ovat *edot, joita voidaan käy5ää henkilön tunnistamiseen tai kontaktoimiseen. 
Asiakas voi kieltää *etojen käytön, mu5a seurauksena voi olla tuo5eiden ja palvelujen käytön 
vaikeutuminen tai estyminen kokonaan. 

1. Burrel+ -käy=äjän henkilökohtaiset 1edot 

Kun aloitat Burrel+ -palvelun käytön, luomme palvelimelle uuden profiilin. Tarkemmat *edot 
löytyvät kappaleesta Burrel+ -palvelun rekisteriseloste. 

2. Rekisteri 

Alaska Brands Oy, Turvalaaksonkuja 2, 01740 VANTAA 

2.1.Henkilökohtaisten 1etojen käy=ö 

Henkilökohtaisia *etoja käytetään palvelun tarjoamiseen asiakkaille, tuo5eiden toimintoihin sekä 
asiakas- ja markkinoin*vies*ntään. Voimme käy5ää henkilökohtaisia *etoja myös Alaska Brands 
Oy:n sisäisiin tarkoituksiin, kuten testaukseen, tuotekehitykseen, *etojen analysoin*in ja 
tutkimukseen, joi5a voimme parantaa tuo5eitamme, palvelujamme ja asiakasvies*ntäämme. 

2.2.Tietojen säilytys 

Tietoja säilytetään tarvi5avan ajan, jo5a palvelun tarjoaminen olisi mahdollista. Tietoja tarvitaan 
liiketoiminnan sisäisiin raportoin*in sekä luote5avan toiminnan turvaamista varten. Tietoja ei 
hävitetä, ellei asiakas erikseen niin pyydä. Jos asiakas lope5aa palvelun käytön, kaikki tallenne5u 
media poistetaan automaaLses* palvelimelta. 

2.3.Rekisterin turvallisuusperiaa=eet 

Käy5äjän itsensä lisäksi rekisteri*etoihin on pääsy ainoastaan Burrel+ -palveluiden kehi5äjillä, 
käy5äjätuen henkilökunnalla sekä myynnin ja markkinoinnin henkilöillä. Henkilökohtaisiin 
käy5äjä*etoihin tai palvelun mediasisältöön on pääsy ainoastaan sellaisilla henkilöillä, joilla on 
salassapitovelvollisuus. Tietojen katselu ilman hyväksy5yä syytä on ehdo5omas* kielle5y. 

2.4.Tietojen suojaus 



Alaska Brands Oy on sitoutunut käsi5elemään henkilökohtaisia *etoja järjestelmissään 
luo5amuksellises*. Tietoja säilytetään turvatoimin suojatuissa datakeskuksissa. Tietojärjestelmät 
on suoja5u moderneilla palomuureilla ja *etoliikenne nykyaikaisilla suojaustekniikoilla. 

2.5.Tietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain pui5eissa. 

2.6.Tietojen luovu=aminen kolmansille osapuolille 

Burrel+ -palvelun media*etoja voidaan luovu5aa kolmannelle osapuolelle: esimerkiksi toiselle 
Burrel+ -käy5äjälle jos *edot on vali5u jae5avaksi tai toiselle sovellukselle, kun käy5äjä on 
valinnut mediasisällön jakamisen toiseen sovellukseen. Asiakas*etoja voidaan siirtää ja luovu5aa 
Alaska Brands Oy:n kumppaneille, jos se on tarpeen palvelun tuo5amiseksi, kehi5ämiseksi tai 
asiakaskokemuksen parantamiseksi. Lisäksi *etoja voidaan luovu5aa esimerkiksi *lastojen 
tekemistä varten siten, e5ä yksi5äistä henkilöä ei niiden perusteella voida yksilöidä tai tunnistaa. 
Tietoja voidaan siirtää ja luovu5aa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle *etosuojalainsäädännön mukaisin 
edellytyksin. Muissa tapauksissa Alaska Brands Oy ei luovuta asiakkaalta saatuja henkilö*etoja 
kolmansille osapuolille ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta. 

2.7.Tietojen elinkaaren hallinta 

2.7.1. Suostumus 

Rekisteröitymällä Burrel+ -palvelun käy5äjäksi, asiakas antaa suostumuksen *etoihin, jotka Alaska 
Brands Oy tarvitsee palvelun käy5öä ja mahdollista tuotekehitystä varten. 

2.7.2. Tiedonkeräys 

Tietoja kerätään, kun laite rekisteröidään Burrel+ -*etokantaan. 

2.7.3. Tietojen käsi=ely 

Tietoja tarvitaan, jo5a asiakkaalle voidaan tarjota tarvi5avat palvelut, kuten on kuva5u 
kappaleessa Henkilökohtaisten *etojen käy5ö. 

2.7.4. Tiedonanto 

Voit tehdä *etopyynnön omista *edoistasi Burrel+ -palvelussa. Tietoja luovutetaan vain siinä 
tapauksessa, e5ä asiakas voi todistaa olevansa oikea henkilö. Jotkin asiakas*edot asiakas vois itse 
tarkistaa palvelun käy5äjäprofiilista. 

2.7.5. Arkistoin1 

Alaska Brands Oy pidä5ää oikeuden säily5ää *etoja ilman aikarajaa. Tästä kerrotaan enemmän 
kappaleessa Tietojen säilytys. 



2.7.6. Tietojen anonymisoin1 ja poisto 

Asiakas voi niin halutessaan poistaa kaikki omat *edot Burrel+ järjestelmästä o5amalla yhtey5ä 
Burrel+ -asiakaspalveluun. Alaska Brands varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden ennen 
toimenpide5ä. Poistamalla oman käy5äjä*lin Burrel+ -palvelusta, häviävät samalla kaikki 
tallenne5u media ja asiakas*edot. 

2.8.Laki 

Alaska Brands Oy toimii Suomen lakien mukaises* ja mikäli mikä tahansa asiakkaan ja Alaska 
Brands Oy:n välinen sopimus tai toiminta on ris*riidassa tai puu5eellinen Suomen sen hetkisen 
lainsäädännön kanssa, noudatetaan ensisijaises* Suomen lakia. 

3. Palvelukohtaiset kuvaukset 1etojen käytöstä 

3.1.Burrel+ -palvelun rekisteriseloste 

3.1.1. Rekisterin nimi 

Burrel+ -palvelu 

3.1.2. Yhteyshenkilö 

Samuli Hyvönen, samuli (at) alaskabrands.fi 

3.1.3. Kerä=ävät 1edot 

Nimi, sähköpos*, ak*voin*koodi, kameran lähe5ämä mediasisältö, kameran nimi, kameran 
asetukset, kameran jakoasetukset, käy5äjän kamerat. Käytännössä kaikki, mitä käy5äjä luo, jakaa 
tai käy5ää Burrel+ -palvelussa voidaan tallentaa. Burrel+ kerää lisäksi käy5äjä*etoja, kuten 
sisäänkirjautumiset, uloskirjautumiset, iden*fikaa*o*edot kamerasta (IMEI). 

3.1.4. Säännönmukaiset 1etolähteet 

Rekisteriin päätyvät ne *edot, jotka käy5äjä itse ilmoi5aa tuo5een rekisteröin*hetkellä. Tietoja 
ylläpitää käy5äjä itse käy5ämällä Burrel+ -palvelua. Ylläpitoa voi tehdä myös henkilö, jolla on 
kappaleessa Rekisterin turvallisuusperiaa5eet kuvatut oikeudet. 


