HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
Tietotekniikasta, tiedostoista ja vapauksista 6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78–17,
muutettu, nimeltään ”Tietotekniikka ja vapaudet”, sekä Yleisen Tietosuoja-asetuksen N°
2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016 (« GDPR »), mukaan osallistujille ilmoitetaan, että
Järjestäjäyritys, joka on vastuussa käsittelystä, suorittaa Pelin osallistujien henkilökohtaisten
tietojen käsittelyn automaattisesti.
Osallistujat antavat Peliin osallistuessaan Järjestäjäyritykselle luvan kerätä heitä koskevia
henkilökohtaisia tietoja vapaasti ja avoimesti. Tarkennetaan, että käsittelystä vastaava saa
apua alihankkijalta, joka käsittelee sivustolla luckydays.point-s.com ilmoitettuja henkilötietoja
tämän myynninedistämiskampanjan yhteydessä jaettavien palkintojen hallitsemiseksi. Tämä
alihankkija on toimiva viestintä- ja markkinointitoimisto, joka on erikoistunut verkkojen
hallintaan, myynninedistämiseen, digitalisaatioon. Tarkennetaan, että tämä alihankkija on
allekirjoittanut palvelutarjontasopimuksen käsittelystä vastaavan kanssa, joka määrittää
tämän myynninedistämiskampanjan yhteydessä kerättyjen henkilötietojen hallinnan
laajuuden.
Käsittelyn tarkoitus on myynninedistämiskampanjan « Lucky Days » järjestäminen.
Osallistujan antaessa suostumuksensa, tämän käsittelyn tarkoitus on myös tietojen ja
tarjousten lähettäminen POINT S -ryhmän palveluista myöhempien markkinointiviestintäkampanjoiden yhteydessä.
Kerätyt henkilökohtaiset tiedot on tarkoitettu ainoastaan yritykselle POINT S
DEVELOPMENT, myyntipisteelle, jossa ostos on tapahtunut, arvonnasta vastaavalle
yritykselle eikä niitä voi käyttää kolmas osapuoli.
Osallistujien henkilötietoja säilytetään Euroopassa enintään 36 kuukauden ajan niiden
keräämisestä lähtien rajoittamatta kenenkään osallistujan oikeuksia hänen henkilötietojensa
käsittelyä koskevien suuntaviivojen osalta kuolemansa jälkeen, jotka hän on voinut
määritellä. Italialaisten osallistujien henkilötietojen osalta nämä tiedot säilytetään Italiassa.
"Tietotekniikkaa ja vapauksia" koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain, sellaisena kuin se
on muutettu ja GDPR-asetuksen mukaan, kaikilla osallistujilla on oikeus katsoa, oikaista,
poistaa ja ottaa mukaansa häntä koskevia tietoja, sekä oikeus vastustaa tai pyytää käsittelyn
rajoittamista säännöissä määrättyjen ehtojen ja rajoitusten mukaan. Näitä oikeuksia voi
käyttää ottamalla yhteyttä Järjestäjäyritykseen näiden sääntöjen alussa ilmoitettuun
osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen dpo@points-development.com.
Jos osallistuja käyttää oikeuttaan vastustaa ennen kampanjan loppua, osallistuja luopuu
osallistumisestaan.
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« Tietotekniikkaa ja vapauksia » koskevan 6. tammikuuta 1978 annetun lain, sellaisena kuin
se on muutettu, Artiklan 40-1-II mukaan, osallistuja voi välittää Järjestäjälle erikoisohjeita
liittyen hänen henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn kuolemansa jälkeen.
Osallistujille ilmoitetaan, että jos he eivät halua vastaanottaa myyntiin liittyviä yhteydenottoja
puhelimitse, heillä on oikeus vastustaa puhelinmarkkinointia antamalla kiinteän tai
matkapuhelinnumeronsa ilmaiselle estolistalle osoitteessa www.bloctel.gouv.fr.
Tutustuttuaan kaikkiin tässä esitettyihin ehtoihin osallistujat hyväksyvät selvästi
henkilötietojensa käsittelyn Pelin yhteydessä. Tämä suostumus ilmaistaan rastittamalla ruutu
ilmoittautumislomakkeessa:

o

Hyväksyn kaikki kampanjan « Lucky Days » sääntöjen ehdot, ja hyväksyn
henkilötietojeni käsittelyn tässä tarkoituksessa.
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myynninedistämistarkoituksessa rastittamalla seuraavan ruudun ilmoittautumislomakkeesta:
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Hyväksyn, että Järjestäjäyritys
myynninedistämistarkoituksissa.
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