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1. Yleistä
Me Quant Finland Oy, Quant Sataservice Oy ja Quant Technologies Oy kunnioitamme
tietosuojaasi. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan työnhakijoihin, työntekijöihin, käyttäjiin;
jotka käyttävät verkkosivuja sekä sisäisiä ja meidän toimittamia sovelluksia, asiakkaiden ja
toimittajien edustajiin. Tietosuojakäytännössä kuvataan, millaisia tietoja kerätään ja kuinka
tietoja käytetään. Kerromme myös, miten voit ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi, kuinka
voit tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja pyytää Sataserviceä poistamaan tiedot. Tämä
tietosuojakäytäntö ei koske verkkosivuja, joihin pääsee Sataservicen sivustolla olevien linkkien
kautta.
2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
Keräämme henkilökohtaisia tietoja monin eri tavoin, kuten esimerkiksi Quantin verkkosivujen,
sosiaalisen median, tapahtumien, työhakemusten sekä henkilökohtaisten tapaamisten kautta.
Keräämme tietoja käsiteltäväksi ja käytettäväksi ainoastaan, jos syötät tiedot vapaaehtoisesti
tai annat siihen nimenomaisesti luvan.
Mahdollisesti kerättäviä henkilötietoja ovat:
•
•
•
•

Yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Käyttäjätunnus ja salasana, jos käytät järjestelmiämme
Maksutiedot (palkkojen/laskujen maksamiseen)
Muut tiedot joita saatat antaa meille esim. kyselyissä tai yhteydenottolomakkeessa.

Mikäli olet yrityksen työntekijä tai olet työnhakija, joka hakee joko avoinna olevaan
työpaikkaan tai lähetät avoimen työhakemuksen, voimme lisäksi kerätä seuraavia
henkilötietoja (lainsäädännön sallimissa rajoissa):
• työkokemus, koulutus, muut työnhakijan ilmoittamat tiedot
• henkilötunnus, syntymäaika
• pankkiyhteystiedot
• terveystiedot
• etuuksiin liittyvät tiedot
• verotukseen liittyvät tiedot
• tiedot työhön liittyvistä pätevyyksistä
• voimme lisäksi kerätä tietoja, joita annat meille, esim. hätätilanteissa yhteyshenkilöinäsi
toimivista henkilöistä.
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Käytämme keräämiämme tietoja mm:
•
•
•
•
•
•

HR-toimintoihin (esim. palkanmaksu ja pätevyystietojen ylläpito)
rekrytointiin sekä avoimien työpaikkojen ja hakijoiden yhdistelyyn
asiakas- ja toimittajasuhteiden hallinnointiin
markkinointitarkoituksiin
palveluidemme tarjoamiseen
sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Saatamme käyttää tietoja myös muilla tavoilla, joista ilmoitamme erikseen tietojen keräämisen
yhteydessä tai ennen tietojen keräämistä.
Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt verkkosivustoilla.
www.quantservice.fi sivuston evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millaisesta
sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita. Quant ei tallenna käyttämiinsä evästeisiin
käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kuten nimiä tai osoitteita. Käyttämämme evästeet eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita.
quantservice.fi-verkkosivuilla käytettävät evästeet saattavat säilyä laitteellasi pidemmän aikaa
tai kunnes poistat ne itse (pysyvät evästeet) tai ne poistetaan automaattisesti laitteeltasi, kun
lähdet verkkopalvelustamme (istuntokohtaiset evästeet).
Käyttäessäsi Quantin-verkkosivustoja saatat saada evästeitä kolmannen osapuolen
verkkosivuilta tai domaineista. Yhteistyöyrityksemme voivat lähettää tietokoneellesi tai
laitteellesi evästeitä puolestamme, voidakseen toimittaa omia palvelujaan Quantille. Näihin
evästeisiin kuuluvat verkkosivustojen käyttötietoa keräävät evästeet. Seuraamalla tällä sivulla
olevia linkkejä saat lisätietoja näistä kolmannen osapuolen evästeistä sekä siitä, miten voit
kieltäytyä niistä.
Useimpien selainten oletusasetuksissa hyväksytään evästeiden käyttö, ja useimmat selaimet
voidaan määrittää kieltämään evästeet tai antamaan ilmoitus aina, kun evästeitä ollaan
siirtämässä koneellesi. Käyttämäsi selaimen ohjeissa kerrotaan, kuinka voit muokata tai
muuttaa selaimen asetuksia.
Kolmannen osapuolen evästeitä quantservice.fi-verkkosivustoilla
Google Analytics/ Lisätietoja Google Analyticsin tietosuojasta ja turvallisuudesta:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
AddThis/ Lisätietoja AddThis:n tietosuojasta ja turvallisuudesta:
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/
3. Tietojen jakaminen ja luovuttaminen
Emme luovuta kerättyjä henkilötietoja muulla kuin tässä tietosuojakäytännössä tai tiettyjen
toimintojen yhteydessä annetussa erillisessä ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Emme anna
toimittajillemme lupaa käyttää tai luovuttaa kerättyjä tietoja muissa tarkoituksissa kuin
palvelujen tuottamiseksi Quantin puolesta tai lainsäädäntövaatimusten täyttämiseksi. (Voimme
esimerkiksi luovuttaa tietoja julkisille viranomaisille, ammattiliitoille, työterveyshuollolle sekä
eläkevakuutusyhtiölle.)
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Mikäli siirrämme tietoa ulkoiselle palveluntarjoajalle, varmistamme teknisillä ja organisatorisilla
toimenpiteillä, että siirto tapahtuu tietosuojamääräysten mukaisesti. Jaamme henkilötietoja
ainoastaan lain sallimissa tai suostumuksessasi määrittelemissäsi rajoissa, tai
viranomaiskäskyn/tuomioistuimen määräyksen niin velvoittaessa.
4. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle, mikäli tästä poiketaan,
kerromme siitä erillisessä ilmoituksessa (esim. asiakas ja markkinointirekisteriä koskeva
rekisteriseloste) ja varmistamme aina, että täytämme tietojen suojaamista koskevat
lainsäädäntö- sekä EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
5. Tietojen suojaaminen
Huolehdimme henkilötietojen suojaamisesta keinoilla, jotka suojaavat tahattomalta,
laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, menetykseltä, muutoksilta, tarkastelulta,
luovuttamiselta tai käytöltä.
6. Tietosuojakäytännön mahdolliset päivitykset
Merkittävistä muutoksista tähän tietosuojakäytäntöön tiedotetaan Quantin nettisivuilla.
Tietosuojakäytännön loppuun merkitään viimeisimmän muutoksen päivämäärä.
7. Yhteydenotto
Voit luonnollisesti, milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista, peruuttaa suostumuksesi
henkilötietojesi käytöstä tai käsittelystä tulevaisuudessa tai tarkistaa olemmeko keränneet
sinusta henkilötietoja ja mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu.
Lähetä näissä tapauksissa sähköposti osoitteeseen: palaute@sataservice.com tai kirje
osoitteeseen Quant Sataservice Oy, Tietosuoja, Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma. Voit myös
ottaa yhteyttä em. mainituilla tavoilla, mikäli sinulla on tähän tietosuojakäytäntöön liittyviä
kysymyksiä.
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