Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Car Renters Finland Oy
y-2486824-2
Vanajantie 6 A
13110 HÄMEENLINNA
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Harri Kokko
Car Renters Finland Oy
0600-550 720
harri.kokko@firent.fi
3. Rekisterin nimi
FiRENT / Car Renters Finland Oy:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain perusteella asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa
olevaan asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja
analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun
kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Car Renters
Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään
kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen
sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset tai
muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä
välineitä käyttäen.
Rekisteröitävälle tarjottavia tietosisältöjä, viestintää, palveluja tai etuja tai muuta
markkinointiviestintää voidaan kohdentaa ja räätälöidä rekisteröityä kiinnostavaksi rekisteröidyn
kiinnostuksen kohteiden tai toimintojen sekä niiden ja rekisterin ulkopuolisten tietosisältöjen
perusteella luotujen profiilien perusteella.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakassuhteeseen verrattavissa oleva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy
esimerkiksi silloin, kun rekisteröity tekee varauksen Car Renters Finland Oy:lle, on osapuolena
kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy rekisterinpitäjän hoitamaan toimeksiantoon tai
hyödyntää rekisterinpitäjän muita palveluita tai rekisteröityy yhtiön hallinnoimalle verkkosivulle.
Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai
henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai

rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sukupuoli, äidinkieli, tiedot
markkinoinnin luvista ja kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kantaasiakastiedot ja muut vastaavat ryhmittelytiedot, käyttäjätunnus ja salasana, palveluiden asiointi- ja
käyttötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö, rekisteröidyn selaimelle
lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn selaimen tai muun päätelaitteen
rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio),
vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin (esim.
arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä
rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan
konserniin ja samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin
velvoittaessa tai Car Renters Finland Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien
yhtiöiden ja samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden palvelun näin vaatiessa sellaisiin
tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten
kanssa tai perintään liittyvissä asioissa.
Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä
asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
8. Rekisterin suojaaminen
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän
tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin
toimenpitein. Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin
tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi
tarpeen.
9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
(yhteystiedot mainittu kohdassa 2). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

