
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä? 

New Bubbleroom Sweden AB, jonka organisaationumero on 556699921401 (Bubbleroom”), 
“me” olemme vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. 

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Henkilötietojen käsittelyä koskevassa käytännössämme 
kuvataan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, kun teet meillä ostoksia, kun vierailet 
verkkokaupassamme ja tunnistaudut, luot ja käytät jäsenyyttäsi ja vastaanotat meiltä 
uutiskirjeitä, tekstiviestejä, postia, tietoa tai muuta markkinointia. 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat ottaa meihin yhteyttä 
tarkistaaksesi oikeutesi, voit ottaa yhteyttä yritykseen Bubbleroom – tavoitat meidät 
helpoiten asiakaspalvelu@bubbleroom.com. Postiosoitteemme on Box 922, 501 10 Borås ja 
puhelimitse tavoitat meidät numerosta +358 9 8566 8307 

Kuinka käsittelemme tietojasi? 

Tiivistetysti käsittelemme henkilötietojasi: 

- meiltä tekemiesi ostosten hallinnointiin; 

- luomasi jäsenyytesi hallinnointiin, esim. Jäsenyyden luomisen 
yhteydessä annettujen käyttöoikeuksiesi varmistamiseksi; 

- markkinoinnin lähettämiseksi sähköpostitse, tekstiviestinä ja postitse; 

- räätälöityjen ja sinulle relevanttien tarjousten luomiseen perustuen tilaushistoriaasi 
ja tuotteisiin, joita kohtaan olet osoittanut kiinnostusta, esim. klikkaamalla niitä 
uutiskirjeessä tai tekstiviestissä, tai asettamalla tuotteet ostoskoriisi. 

- voimassa olevia lakien ja määräysten noudattamiseksi; ja 

- verkkosivun toimivuuden parantamiseen mahdollisimman onnistuneen 
ostokokemuksen tarjoamiseksi. 

Bubbleroom pitää erittäin tärkeänä sitä, että olemme mahdollisimman avoimia ja 
läpinäkyviä henkilötietojesi käsittelystä. Haluatko tietää lisää henkilötietojesi käsittelystä? 
Lue lisää tämän tietosuojakäytännön lopusta. Siellä kuvaamme yksityiskohtaisemmin, miksi 
käsittelemme henkilötietojasi, mitä tietoja käsittelemme sekä kuinka kauan säilytämme 
tietojasi. Lisäksi voit lukea oikeudellisista perusteista, jotka koskevat tietojesi käsittelyä EU:n 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

Kuinka suojaamme henkilötietosi? 

Me ja yhteistyökumppanimme olemme tehneet monia organisatorisia ja teknisiä turvatoimia 
henkilötietojesi suojaamiseksi. Pyrimme aktiivisesti noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta 
(GDPR). Käytössämme on useita IT-järjestelmiä ja toimintoja, jotka auttavat meitä 
suojaamaan henkilötietojasi luvattomalta tai asiaankuulumattomalta käsittelyltä. Lisäksi 
sisäiset rutiinimme varmistavat, että tietoihisi ei pääse käsiksi tarpeettoman monta ihmistä. 

 
 

Onko sinun luovutettava henkilötietosi meille, ja mitä tapahtuu, jos et tee sitä? 

Voidaksemme tarjota sinulle palveluita ja voidaksesi tehdä sopimuksen yrityksen 
Bubbleroom kanssa, sinun täytyy luovuttaa meille tietyt henkilötietosi. Jos et luovuta 
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sopimusvelvoitteemme täyttämiseen tarvittavia henkilötietoja, emme voi esimerkiksi 
toimittaa tilaamiasi tuotteita. 

Jos et luovuta tarvittavia tietoja käsittelyyn, joka perustuu antamaasi suostumukseen, emme 
pysty käsittelemään henkilötietojasi tätä tarkoitusta varten. Suostumuksesi tarvitaan 
esimerkiksi silloin, jos haluat jatkossa vastaanottaa uutiskirjeitä, tekstiviestejä ja postia, jotka 
sisältävät tietoja ja tarjouksia, jos haluat meidän lähettävän niitä kauemmin kuin muutoin 
lähettäisimme niitä (katso alla). 

Kenellä on pääsy tietoihisi? 

Vain Bubbleroom käsittelee tietojasi. Henkilötietosi voidaan kuitenkin luovuttaa yrityksen 
Bubbleroom ulkopuolelle, jos se on välttämätöntä esimerkiksi sopimusvelvoitteemme 
täyttämisen kannalta voidaksemme auttaa sinua tavalla, joka ei kuulu ydinosaamiseemme ja 
voidaksemme tarjota sinulle tuotteitamme hyvään hintaan. 

 
Tässä luettelemme tarkemmin, miten voimme jakaa henkilötietojasi: 

- Luovutamme henkilötietojasi ulkoiselle asiakaspalvelullemme voidaksemme tarjota 
sinulle hyvää asiakaspalvelua; 

- Voidaksemme myydä haluamiasi tuotteita luovutamme henkilötietosi toimittajille, 
jotka tarjoavat valitsemasi maksutavan. Valitsemastasi maksutavasta riippuen 
toimittajien käsittelemät tiedot ja käsittelytapa voivat vaihdella. 

- Luovutamme henkilötietosi kuljetuspalveluillemme voidaksemme toimittaa ostamasi 
tuotteet tai palauttaa ne takaisin reklamaatio- tai palautus- ja vaihtotapauksissa. 
Tämän tarkoituksena on varmistaa, että kuljetuspalvelu voi suorittaa toimituksen ja 
lähettää tuotteiden toimitusta koskevaa tietoa; 

- Luovutamme henkilötunnuksesi toimittajalle, joka auttaa meitä varmistamaan, että 
yhteystietosi ovat oikeat; 

- Luovutamme tilaushistoriasi käyttämällemme toimittajalle analysoidaksemme sitä, 
kuinka voimme parantaa palveluamme ja tarjontaamme asiakkaillemme; 

- Jos et maksa laskuasi ajoissa, luovutamme henkilötietosi jollekin niistä toimittajista, 
joita käytämme maksujen perimiseen; 

- Luovutamme henkilötietosi käyttämillemme painotalolle ja kuljetusyritykselle 
voidaksemme lähettää mainoksia. 

Bubbleroom luovuttaa henkilötietosi myös valituille ulkoisille IT-toimittajille, mutta vain siinä 
laajuudessa kuin se on välttämätöntä toimittajien kanssa tehdyn sopimusvelvoitteen 
täyttämisen kannalta. 

 
Jos haluat tietää lisää yrityksistä tai viranomaisista, joille luovutamme henkilötietojasi, voit 
aina ottaa yhteyttä meihin. 

 
Luovutammeko henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle? 

Bubbleroom pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä, mutta voi tietyissä 
tapauksissa käyttää EU:n/ETA:n ulkopuolella olevia toimittajia. Luovutamme henkilötietojasi 
vain EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin, joiden suojaustaso vastaa EU:n tietosuoja-asetusta 
(GDPR). 
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Luovutamme tietyt henkilötiedot amerikkalaisille henkilötietojen käsittelijöille, jotka 
käsittelevät henkilötietoja tarjotessaan meille IT-palveluja. Nämä yritykset ovat Privacy 
Shield -sertifioituja. Euroopan komission päätöksen mukaan henkilötietoja voidaan siirtää 
Yhdysvaltojen vastaanottajille edellyttäen, että vastaanottajalla on Privacy Shield - 
sertifikaatti. Privacy Shield on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jolla pyritään 
suojelemaan eurooppalaisia perusoikeuksia ja varmistamaan oikeusturva yrityksille, jotka 
siirtävät henkilötietoja Yhdysvaltoihin. Amerikkalaiset yritykset, jotka haluavat tulla Privacy 
Shield -sertifioiduiksi voivat pyytää Yhdysvaltain kauppaministeriötä varmistamaan, että 
yrityksen tietosuojakäytäntö noudattaa Privacy Shield -järjestelmän vaatimia korkeita 
turvallisuusvaatimuksia. 

Mitä oikeuksia sinulla on koskien henkilötietojen käsittelyä? 

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan sinulla on tiettyjä oikeuksia koskien 
henkilötietojesi käsittelyä. Seuraavassa kuvaamme, millaisia oikeuksia sinulla on ja mitä ne 
tarkoittavat. Tarkistaaksesi oikeutesi voit ottaa meihin yhteyttä, katso yhteystiedot ylhäältä. 

Oikeus suostumuksen perumiseen 

Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on koska tahansa oikeus 
perua kokonaan tai osittain suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksen 
peruminen astuu voimaan perumispäivästä alkaen. 

Tiedonsaantioikeus 

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja ja tietää 
kuinka henkilötietoja käsitellään, esimerkiksi käsittelyn tarkoitus ja henkilötietojen luokat, 
joihin käsittelyä sovelletaan. Sinulla on myös oikeus saada kopio käsiteltävistä 
henkilötiedoista. 

Oikeus oikaisuun 

Jos sinulla on tili verkkokaupassamme, voit koska tahansa kirjautua sisään ja muuttaa 
henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista 
ilman tarpeetonta viivästystä sekä oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja. 

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, jos: 

- henkilötietojen tallentaminen ei enää ole tarpeen siihen käyttötarkoitukseen, jonka 
perusteella tiedot on kerätty ja käsitelty; 

- jos perut suostumuksesi, johon käsittely perustuu eikä käsittelylle ole muuta 
oikeudellista perustetta; 

- jos vastustat käsittelyä sillä edellytyksellä, että käsittelyyn ei ole olemassa 
perusteltua syytä, joka syrjäyttää sinun perustellun syysi olla jatkamatta käsittelyä; 

- jos henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai 

- jos henkilötiedot on poistettava noudattaaksemme lakisääteistä velvoitettamme. 

Bubbleroom poistaa henkilötietosi pyynnöstäsi edellyttäen, että meillä ei ole velvollisuutta 
tallentaa henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) tai muun lainsäädännön 
mukaisesti. 
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Kun aloitat ostosten tekemisen suorittamatta sitä loppuun 

Oikeus rajoittamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos: 

- kiellät tietojen oikeellisuuden (kuitenkin vain tietyn ajan, jotta voimme tarkistaa 
tämän); 

- käsittely on laitonta ja haluat että rajoitamme tietojasi niiden poistamisen sijaan; 

- tarvitset henkilötietosi oikeudellisten vaatimusten esittämiseen tai puolustamiseen, 
mutta me emme enää tarvitse henkilötietojasi; tai 

- vastustat käsittelyä, jos emme ole tehneet intressivertailua. 

Oikeus vastustaa käsittelyä 

Sinulla on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu 
intressivertailuun – mukaan lukien profilointi (lue lisää alla olevasta taulukosta). Tätä ei 
kuitenkaan sovelleta, jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan 
tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi ja oikeutesi tai jos se tapahtuu 
oikeudellisten vaatimusten esittämistä, harjoittamista tai puolustamista varten. 

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin, 
mukaan lukien profilointi siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat 
markkinointia ja/tai profilointia, henkilötietojasi ei enää käsitellä tällaisia tarkoituksia varten. 

Oikeus tehdä valitus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakumenettelyjä tai oikeussuojakeinoja). 
Tällainen valitus toimitetaan EU:n/ETA:n jäsenvaltion viranomaiselle, jossa asut, työskentelet 
tai jossa tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten rikkominen on väitetysti tapahtunut. 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Sinulla on oikeus pyytää ne henkilötiedot, jotka olet antanut meille jäsennellyssä, yleisesti 
käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää ne toiselle 
rekisterinpitäjälle (siirrettävyys) kun: 

- käsittely perustuu sinun suostumukseesi tai kanssasi tehtyyn sopimukseen; ja 

- käsittely tapahtuu automaattisesti. 

Sinulla on oikeus siirtää henkilötiedot suoraan meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, kun se on 
teknisesti mahdollista. 

 
 

Yksityiskohtainen kuvaus siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi 

Tässä kuvaamme yksityiskohtaisemmin, miksi käsittelemme henkilötietojasi, mitä tietoja 
käsittelemme sekä kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi. Huomaa, että alla oleva sarake 
kuvaa vain sitä, kuinka kauan käsittelemme tietoja samalla rivillä ilmoitettua tarkoitusta 
varten. Samat tiedot voidaan tallentaa pidemmäksi aikaa toista tarkoitusta varten. 

Kolmannesta sarakkeesta voit lukea oikeudellisista perusteista, jotka koskevat tietojesi 
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 
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Mitä tarkoitusta varten 
käsittelemme 
henkilötietojasi? 

Millaisia 
henkilötietoja 
käsittelemme? 

Mikä on 
henkilötietojesi 
käsittelyn 
oikeudellinen 
peruste? 

Kuinka kauan 
säilytämme 
henkilötietojasi tätä 
tarkoitusta varten? 

Ostoskorin sisällön 
tallentamiseen, jotta 
voit palata siihen 
samalla laitteella, jos 
vierailet 
verkkokaupassamme 
uudelleen. 

Päästäksesi katsomaan 
tuotteita, jotka olet 
asettanut ostoskoriin 
toisella laitteella, jos 
vierailet 
verkkokaupassa 
uudelleen toisella 
laitteella. 

Lähetämme tietoa 
ostoskoristasi 
sähköpostitse, lue lisää 
alapuolelta. 

Tilauksen aloittamisen 
yhteydessä 
syöttämäsi 
sähköpostiosoitteen 
hash-tunniste (teksti- 
ID), tietoa ostoskoriin 
asettamistasi 
tuotteista ja 
uutiskirjeessämme 
klikkaamasi linkit. 

Jos olet kirjautunut 
verkkokauppaamm
e, sinut linkitetään 
jäsenyyteesi. 

Henkilötietojesi 
käsittelyn 
oikeudellinen 
peruste on 
oikeutettu etumme 
tehdä sinua 
kiinnostavien 
tuotteiden 
ostamisesta 
mahdollisimman 
helppoa ja sujuvaa 
asettamalla ne 
ostoskoriin. 

Säilytämme tietojasi 
alkaen siitä, kun 
asetat tuotteet 
ostoskoriin siihen 
saakka, että suoritat 
tilauksen loppuun, 
mutta enintään 
kolme päivää sen 
jälkeen, kun olet 
asettanut tuotteet 
ostoskoriin. 

 
 

Kun teet ostoksia verkkokaupassamme 

Mitä tarkoitusta 
varten käsittelemme 
henkilötietojasi? 

Millaisia 
henkilötietoja 
käsittelemme? 

Mikä on 
henkilötietojesi 
käsittelyn 
oikeudellinen peruste? 

Kuinka kauan 
säilytämme 
henkilötietojasi tätä 
tarkoitusta varten? 

Voidaksemme tietää, 
kenen kanssa olemme 
solmineet 
sopimuksen, 
toimittaaksemme 
tuotteet sinulle sekä 
vahvistaaksemme 
ostoksesi 
sähköpostitse 
voimassa olevan 
kuluttajalainsäädännö
n mukaisesti ja 
muutoin tilauksesi 
hallinnointia varten. 

Nimi, 
sähköpostiosoite ja 
postiosoite, 
asiakasnumero. 

Käsittely perustuu 
kanssasi solmitussa 
sopimuksessa olevien 
velvoitteiden 
täyttämiseen. 

Säilytämme tietojasi 
ostoksen 
suorittamisesta 
siihen saakka, että 
tuotteet on 
toimitettu sinulle. 
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Täyttääksemme 
tiedot, joita tarvitaan 
tilauksesi 
suorittamiseen, kun 
olet valinnut meidät 
tekemään tämän. 

Henkilötunnus. Käsittely perustuu 
antamaasi 
suostumukseen. 

Henkilötietoja 
käsitellään siitä 
alkaen, että päätät 
täyttää tietotosi, 
siihen saakka että  
ne noudetaan ja 
täytetään. 

Täyttääksemme 
tarvittavat tiedot 
ostoksen 
suorittamiseksi. 

Sähköpostiosoite ja 
osoite. 

Käsittely perustuu 
oikeutettuun etuumme 
tehdä asiakkuudestasi 
mahdollisimman 
sujuvaa viimeisten 36 
kuukauden aikana. 

Säilytämme 
henkilötietojasi tätä 
tarkoitusta varten 36 
kuukautta ostoksesi 
jälkeen. 

Maksusi 
hallinnointiin, jos 
valitset maksutavaksi 
kortin. 

Korttitiedot, esim. 
korttinumero. 

Käsittely perustuu 
kanssasi solmitussa 
sopimuksessa olevien 
velvoitteiden 
täyttämiseen. 

Säilytämme tietojasi, 
kunnes maksu on 
suoritettu. Emme 
tallenna tietojasi, 
vaan sen tekee 
korttimaksussa 
avustava toimittaja. 

Jotta voit tilata 
tuotteita laskulla, 
osamaksulla tai muilla 
maksutavoilla, mikä 
tarkoittaa, että 
annamme sinulle 
luottoa ja että me tai 
meidän 
maksupalveluntarjoaj
amme voivat tässä 
yhteydessä tehdä 
luottotarkastuksen 
maksukykysi 
arvioimiseksi. 

Nimi, postiosoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, 
henkilötunnus ja 
velkasaldo (jos 
saatavilla) sekä 
tiedot, joita me tai 
yhteistyökumppani
mme keräämme 
luottoluokituslaitoks
ilta, ts. tiedot 
taloudellisesta 
tilanteestasi. 

Tietojen käsittely on 
välttämätöntä, jotta 
voit valita maksutavaksi 
luoton ja siten solmia 
luotto- ja 
osamaksukauppasopim
uksen kanssamme. On 
tärkeää varmistaa 
henkilöllisyytesi 
maksuvelvollisena, jotta 
voit maksaa laskulla ja 
siten pystymme 
täyttämään kanssasi 
solmitussa 
sopimuksessa olevat 
velvoitteet. 
Henkilötunnuksesi 
käsittely on perusteltua 
ottaen huomioon 
tunnistamisen tärkeys 
tilauksen 
maksuvelvollisena. 

Säilytämme 
henkilötietojasi 
siihen saakka, 
kunnes maksu on 
suoritettu. 
Luottotarkistusta ja 
luottotietojen 
tuloksia varten 
tarvittavia 
henkilötietojen 
käsittelyn perustana 
on toiveesi maksaa 
luotolla ja ne 
poistetaan heti, kun 
maksukykysi on 
varmistettu. 

Jotta me (ja/tai 
käyttämämme 
kuljetuspalvelu) 

Nimi, postiosoite, 
sähköpostiosoite, 
matkapuhelinnumero 

Käsittely perustuu 
kanssasi solmitussa 
sopimuksessa olevien 

Säilytämme tietosi, 
kunnes olemme 
lähettäneet 
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pystymme 
lähettämään tuotteesi 
ja ilmoittamaan 
sinulle, kun toimitus 
on lähetetty tai 
toimitettu sekä 
voidaksesi seurata 
lähetystäsi 
kuljetuksen aikana. 

o (jos olet valinnut 
ilmoituksen 
tekstiviestillä), 
tilausnumero ja 
pakettinumero. 

velvoitteiden 
täyttämiseen. 

tuotteesi tai kunnes 
tuotteet ovat 
toimitettu/noudettu 
toimituspisteestä 
(riippuen 
toimitustavasta). 

Jotta voisit peruuttaa 
ostoksesi tai vaihtaa 
ostamiasi tuotteita ja 
noudattaaksemme 
kuluttajalainsäädäntö 
ä, esim. palauttaa 
maksusi takaisin 
peruuttamisoikeuden 
käyttämiseksi samalla 
maksutavalla kuin 
ostohetkellä. 

Nimi, postiosoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite ja 
tietoa ostoksesta, 
esim. tilausvahvistus 
ja maksutapa. 

Peruuttamisoikeude
n tai vaihdon 
yhteydessä 
tallennetaan myös 
peruuttamisoikeude
n tai vaihdon 
yhteydessä antamasi 
tiedot. 

Tietojen käsittely on 
välttämätöntä, jotta 
pystymme täyttämään 
kanssasi solmitussa 
sopimuksessa olevat 
velvoitteet ja 
noudattamaan 
kuluttajalainsäädäntöä. 

Säilytämme tietosi 
tilauksen tekemisen 
jälkeen kahden 
kuukauden ajan 
varmistaaksemme, 
että noudatamme 
kuluttajansuojalakia, 
muun muassa 
peruuttamisoikeutta 
. 

Jos käytät tuotteen 
peruuttamisoikeutta 
tai vaihdat tuotteen, 
säilytämme tietosi 
siihen saakka, 
kunnes olemme 
tehneet päätöksen 
peruutusoikeudesta/ 
vaihdosta sekä 
suorittaneet 
mahdollisen vaihdon 
tai palautuksen. 

Jotta voimme käsitellä 
meitä vastaan 
esitettyjä vaatimuksia, 
kuten valituksia. 

Nimi, postiosoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, 
tietoa ostoksestasi 
sekä tietoa 
yhteydenpidosta 
kanssasi (esim. 
ostoksen ajankohta 
ja valituksen syy). 

Käsittely on 
välttämätöntä, jotta 
toimisimme 
kuluttajansuojalain 
mukaisesti, ja se 
perustuu oikeutettuun 
etuumme voida 
puolustaa itseämme 
mahdollista 
oikeudellista 
vaatimusta varten. 

Tietoja käsitellään 
siitä saakka, kun 
vaatimuksesi saapuu 
ja säilytetään niin 
kauan kuin 
vaatimuksen 
käsittely on 
käynnissä. Jos 
hylkäämme 
vaatimuksen, 
tallennamme aina 
tiedot yhden vuoden 
ajaksi siltä varalta, 
että päätät 
tarkistuttaa kanteen 



8 / 13 
 

   Kuluttajariitalautaku
nnalla. 

Erääntyneen maksun 
periminen 

Yhteystiedot, 
tilausvahvistus ja 
henkilötunnus. 

Käsittely on 
välttämätöntä maksun 
suorittamiseksi. 

Tiedot tallennetaan 
siihen saakka, 
kunnes olet 
suorittanut maksun. 

Noudattaaksemme 
kirjanpitolainsäädäntö 
ä. 

Maksujen, 
tilitapahtumien ym. 
historiikki, joka 
muodostaa 
kirjanpitomateriaalin 
. 

Käsittely on 
välttämätöntä 
pakottavain lain, eli 
kirjanpitolain 
noudattamiseksi. 

Tietoja säilytetään 
seitsemän vuotta 
kirjanpitolain 
mukaisesti. 

Käsitelläksemme 
tapaustasi, kun olet 
yhteydessä 
asiakaspalveluun 
sähköpostitse tai 
puhelimitse. 

Sähköpostiosoite, 
puhelinnumero sekä 
tiedot, jotka olet 
ilmoittanut meille 
esim. tilauksen 
yhteydessä. 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 
oikeutettu etumme 
auttaa sinua asiasi 
kanssa. 

Säilytämme tietoja 
alkaen 
yhteydenotostasi 
asiakaspalveluun 
siihen saakka, 
kunnes asiasi on 
hoidettu. 

Voidaksemme etsiä 
vikaa 
järjestelmästämme 
epäillessämme vilppiä 
tai jos maksusi tai 
tilauksesi yhteydessä 
on ilmennyt jokin 
muu ongelma. 

Nimi, postiosoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, IP- 
osoite ja valitsemasi 
maksutapa. 

 
Jos olet ilmoittanut 
henkilötunnuksesi 
tai asiakasnumerosi 
meille, käsittelemme 
myös näitä tietoja. 

Oikeudellinen peruste 
käsittelylle on 
oikeutettu 
kiinnostuksemme etsiä 
vikaa 
järjestelmästämme 
auttaaksemme sinua, 
jos jokin on mennyt 
vikaan tilauksesi tai 
maksusi yhteydessä tai 
jos epäilemme vilppiä. 

Tietoja käsitellään 
ostoksen 
tekemisestä kolme 
(3) kuukautta 
eteenpäin. 

 
 

 
Kun luot jäsenyyden Bubbleroom verkkokauppaan 

Mitä tarkoitusta 
varten käsittelemme 
henkilötietojasi? 

Millaisia henkilötietoja 
käsittelemme? 

Mikä on 
henkilötietoje
si käsittelyn 
oikeudellinen 
peruste? 

Kuinka kauan 
säilytämme 
henkilötietojasi tätä 
tarkoitusta varten? 

Jos päätät luoda 
jäsenyyden 

Nimi, käyttäjätunnus, Käsittely on Tietoja säilytetään 

verkkokauppaamme, salasana, postiosoite, välttämätöntä, Jäsenyyden luomisesta 
siihen 

käsittelemme tietojasi puhelinnumero, jotta saakka kunnes muutat 
tilisi aktivoimista, sähköpostiosoite. pystymme tietoja tai päätät 
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hallinnointia ja  täyttämään sulkea jäsenyyden. Jos 
jäsenyytesi ei 

ylläpitämistä varten 
sekä 
ilmoittaaksemme 
ehtojemme ja 
tietosuojakäytäntöje
mme päivityksistä. 

 kanssasi 
solmitussa 
sopimuksessa 
olevat 
velvoitteet, jos 
päätät luoda 
jäsenyyden 
(eli annat 
suostumuksesi 
jäsenyyteen) 
ja 
noudattaakse
mme nykyisiä 
kuluttaja- ja 
tietosuojamää
räyksiä. 

ole ollut aktiivinen 24 
kuukauteen, emme 
säilytä tietojasi tätä 
tarkoitusta varten. 
Jäsenyyttäsi ei pidetä 
aktiivisena, jos et ole 
tehnyt tilausta tai 
muulla tavalla 
osoittanut 
kiinnostusta 
jäsenyyttäsi kohtaan, 
esim. kirjautunut 
verkkokauppaamme. 
Jos otat meihin 
yhteyttä ja pyydät 
jäsenyyden 
säilyttämistä, 
säilytämme sen 
(seuraavaan 24 
kuukauden 
epäaktiivisuuteen 
saakka). 

Voidaksemme tarjota 
nopeamman tavan 
luoda tili ja kirjautua 
sisään, käsittelemme 
Facebook-tiliisi 
liittyviä tietoja. 

Facebook-profiilisi 
tiedot, kuten nimi ja 
yhteystiedot. 

Meille 
antamasi 
suostumus, 
kun päätät 
luoda profiilisi 
Facebook-tilisi 
kautta. 

Säilytämme tietojasi 
niin kauan, kun 
Facebook-tilisi on 
liitetty jäsenyyteesi. 

Täyttääksemme 
ostoksen 
suorittamiseen 
tarvittavat tiedot, 
jotta sinun ei tarvitse 
joka kerta täyttää 
samoja tietoja 
tehdessäsi ostoksia 
verkkokaupassamme. 

Nimi, käyttäjätunnus, 
postiosoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite sekä 
tietoa tilaushistoriastasi 
ja maksutavastasi. 

Käsittely on 
välttämätöntä, 
jotta 
pystymme 
täyttämään 
kanssasi 
solmitussa 
sopimuksessa 
olevat 
velvoitteet. 

Säilytämme tietoja 
niin kauan, kun 
sinulla on jäsenyys. 
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Jotta voisit tarkastella 
nykyisiä ja 
aikaisempia 
tilauksiasi. 

Tilaushistoria, esim. 
mitä olet tilannut. 

Käsittely on 
välttämätöntä 
jäsenyytesi 
hallinnoimisek
si ehtojen 
mukaisesti ja 
jotta 
pystymme 
täyttämään 

Säilytämme tietojasi 
36 kuukautta 
ostoksesi jälkeen – 

tämän jälkeen 
tilaushistoria 
poistetaan. 

  kanssasi 
solmitussa 
sopimuksessa 
olevat 
velvoitteet. 

 

Henkilötunnuksesi 
tallentamiseen, jos 
olet valinnut 
maksutavaksi laskun. 

Henkilötunnus. Käsittely on 
välttämätöntä 
jäsenyytesi 
hallinnoimisek
si ehtojen 
mukaisesti ja 
jotta 
pystymme 
täyttämään 
kanssasi 
solmitussa 
sopimuksessa 
olevat 
velvoitteet. 
Henkilötunnuk
sesi käsittely 
on perusteltua 
ottaen 
huomioon 
tunnistamisen 
tärkeys 
tilauksen 
maksuvelvollis
ena. 

Säilytämme tietoja 
niin kauan, kun 
sinulla on jäsenyys. 
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Ostoslistojen 
luomiseen, 
näyttämiseen ja 
poistamiseen. 

Nimi ja kenttään 
kirjoittamasi 
henkilötiedot. 

Käsittely on 
välttämätöntä 
jäsenyytesi 
hallinnoimisek
si ehtojen 
mukaisesti ja 
jotta 
pystymme 
täyttämään 
kanssasi 
solmitussa 
sopimuksessa 
olevat 
velvoitteet. 

Säilytämme 
henkilötietojasi niin 
kauan kuin sinulla on 
aktiivinen lista. 

Yhteydenpito kanssasi ja sinulle kohdennettujen tietojen ja tarjousten antaminen 

Mitä tarkoitusta 
varten 
käsittelemme 
henkilötietojasi? 

Millaisia 
henkilötietoja 
käsittelemme? 

Mikä on 
henkilötietojesi 
käsittelyn 
oikeudellinen 
peruste? 

Kuinka kauan 
säilytämme 
henkilötietojasi tätä 
tarkoitusta varten? 

Voidaksemme 
lähettää 
uutiskirjeitä, 
tekstiviestejä, postia 
sekä tietoa ja 
tarjouksia. 

Sähköpostiosoite, 
puhelinnumero ja/tai 
osoite (riippuen siitä, 
kielsitkö 
markkinoinnin jonkin 
kanavan kautta). 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 
oikeutettu etumme 
lähettää mainoksia 
sinulle, joka olet 
tehnyt ostoksia 
verkkokaupassamme 
, jos et ole kieltänyt 
markkinointia. 

Lähetämme postia 36 
kuukauden ajan 
viimeisimmän 
ostoksesi jälkeen. 
Lähetämme 
uutiskirjeitä ja 
tekstiviestejä 24 
kuukauden ajan, 
viimeisimmän 
ostoksesi jälkeen. 

Voidaksemme 
lähettää tietoa ja 
tarjouksia sisältäviä 
uutiskirjeitä 
sähköpostitse ja 
tekstiviestillä sinulle, 
joka olet tilannut 
uutiskirjeemme. 

Sähköpostiosoite ja 
matkapuhelinnumero. 

Meille antamasi 
suostumus. 

Säilytämme tietojasi 
36 kuukautta sen 
jälkeen, kun olet 
tilannut 
uutiskirjeemme tai 
tekstiviestin. 
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Muokataksemme 
tilaamiesi 
markkinointiviestien 
sisältöä siten, että 
saat tarjouksia ja 
tietoa tuotteista, 
joista saatat olla 
kiinnostunut. 

Yhteystiedot (esim. 
sähköpostiosoite ja 
postiosoite), 
tilaushistoria, 
käyttäytyminen 
verkkokaupassamme 
ja uutiskirjeessämme 
klikkaamasi linkit. 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 
oikeutettu etumme 
tarjota sinulle 
räätälöityä tietoa ja 
räätälöityjä 
tarjouksia. 

Säilytämme tietojasi 
24 kuukautta sen 
jälkeen, kun olet 
tehnyt ostoksen tai 
luonut jäsenyyden. 

Lähettääksemme 
tietoa ostoskoristasi 
sähköpostitse, jos 
poistut 
verkkosivultamme 
suorittamatta 
ostosta loppuun. 

Meille ilmoittamiasi 
tietoja myynnin 
yhteydessä, kuten 
nimi, 
sähköpostiosoite ja 
tietoa tuotteista, joita 
olet asettanut 
ostoskoriin 
verkkosivullamme. 

Oikeudellinen 
perustelu käsittelyyn 
on oikeutettu 
kiinnostuksemme 
lähettää sinulle 
relevanttia 
markkinointia 
myynnin yhteydessä. 

Sinulla on oikeus 
kieltää markkinointi 
tietojen keräämisen 
yhteydessä sekä 
jokaisen lähetyksen 

Tietoja käsitellään 24 
tuntia siitä alkaen, 
kun olet luovuttanut 
sähköpostiosoitteesi 
meille. 

  yhteydessä.  

Lähettääksemme 
markkinointitutkimu
ksia sinulle, joka teit 
ostoksen. 

Nimi ja 
sähköpostiosoite. 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 
oikeutettu etumme 
voida lähettää 
markkinointitutkimu
ksia sinulle. 

Säilytämme tietoja 
markkinointitutkimuk
sen lähettämiseen 
tarvittavan prosessin 
ajan. Säilytämme 
tietoja 36 kuukauden 
ajan tekemäsi 
ostoksen jälkeen. 

Tarjotaksemme 
mukautettua 
markkinointia 
erilaisissa 
digitaalisissa 
kanavissa, esim. 
Facebook, Instagram 
ja Youtube sekä 
tavoittaaksemme 
uusia asiakkaita. 

Sähköpostiosoite sekä 
tiettyjä tietoja sinusta 
ja 
verkkokäyttäytymises
täsi, jota kerätään 
digitaalisten kanavien 
kautta. 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 
oikeutettu etumme 
voida lähettää 
mainoksia sinulle. 

Säilytämme tietoja 
digitaalisten kanavien 
markkinoinnin ajan ja 
enintään 24 
kuukautta tekemäsi 
ostoksen jälkeen. 
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Varmistaaksemme, 
että yhteystietosi 
ovat oikein 
kommunikoidessam
me kanssasi 
kokoamme 
yhteystietosi 
päivitettyyn 
tietokantaan. 

Yhteystiedot, esim. 
nimi, postiosoite ja 
sähköpostiosoite. 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 
oikeutettu etumme 
varmistaa, että 
esimerkiksi 
viestimme 
lähetetään oikealle 
vastaanottajalle ja 
hyvän rekisterien 
ylläpidon 
takaamiseksi. 

Säilytämme tietojasi 
niin kauan kuin 
sinulla on jäsenyys tai 
saat 
markkinointiviestejä 
meiltä, yleensä 36 
kuukautta tekemäsi 
ostoksen jälkeen tai 
pitempään, jos haluat 
säilyttää jäsenyytesi 
tai annettuasi meille 
suostumuksen. 

Edellä mainituista syistä huolimatta emme koskaan käsittele henkilötietojasi, jos päätät 
kieltää tietojen käsittelyn, jos päätät lopettaa viestinnän, päätät peruuttaa suostumuksesi tai 
muuten rajoittaa tietojen käsittelyä. 

 

 

Voidaksemme kehittyä ja parantaa palveluamme analyysien kautta 

Mitä tarkoitusta 
varten 
käsittelemme 
henkilötietojasi? 

Millaisia 
henkilötietoja 
käsittelemme? 

Mikä on 
henkilötietojesi 
käsittelyn 
oikeudellinen 
peruste? 

Kuinka kauan 
säilytämme 
henkilötietojasi tätä 
tarkoitusta varten? 

Analysoidaksemme 
kuinka voimme 
parantaa 

Tilaushistoria, nimi 
ja henkilötunnus. 

Käsittelyn 
oikeudellisena 
perustana on 

Säilytämme tietojasi 
tekemäsi ostoksen 
jälkeen siihen saakka 

palveluamme ja 
tarjontaamme 
asiakkaille. 

 oikeutettu etumme 
varmistaa palvelun 
parantaminen 
sinulle ja muille 
asiakkaille. 

kunnes 
kuljetuspalvelumme 
on toimittanut sen 
perille, enintään 36 
kuukautta ostoksesi 
jälkeen. 

 

Miten olemme suorittaneet intressivertailun, kun oikeudellisena perustana on oikeutettu 
etumme? 

 

Tiettyjä tarkoituksia varten yrityksen Bubbleroom henkilötietojesi käsittelyn oikeudellisena 
perustana on oikeutettu etumme. Tämä tehdään intressivertailun avulla, minkä pohjalta 
arvioimme, että oikeutettu etumme käsittelyyn syrjäyttää sinun etusi ja oikeutesi siihen, että 
henkilötietojasi ei käsitellä. Voit lukea alta lisää tekemästämme intressivertailusta kyseistä 
tarkoitusta varten. 


