Uusi tietosuoja-asetus GDPR on astumassa voimaan!
Hyvä yhteistyökumppanimme,
EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Huolehdimme, että käsittelemme tietojanne lain edellyttävällä tavalla. Tämä koskee tietoja, jotka liittyvät yritykseenne kuten
osoitteet, puhelinnumerot, yhteyshenkilöt, y-tunnukset tai yhteystyöhömme liittyvät tiedot (tarjoukset, toimitusosoitteet, laskut jne.).
Haluamme vahvistaa teille, että keräämme tietoja ainoastaan yhteistyötämme varten. Tietojanne voidaan välittää kolmannelle os apuolelle ainoastaan, mikäli kolmas osapuoli toimii
tietosuoja-asetuksen edellyttävällä tavalla. Voimme välittää tietonne kolmannelle osapuolelle vain 6 artiklan 1 kohdan b alakohd an mukaan sopimusperusteisesti tai oikeutettujen
etujen toteuttamiseksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan.
Mikäli käytämme alihankkijoita, varmistamme asianmukaisesti, että henkilötietojanne käsitellään tietosuoja -asetuksen edellyttävällä tavalla. Huomioittehan, että hyvän yhteistyön
jatkamiseksi tulemme tallentamaan antamanne välttämättömimmät tietonne noudattaen tietosuoja -asetusta.
Mikäli olette jo saaneet markkinointiviestejämme, jatkamme mielellämme tiedottamistanne uusista tuotteistamme ja tarjouksista mme. Mikäli ette halua saada tiedotteita BITO:lta,
ilmoitattehan siitä meille sähköpostitse info@bito.fi.
Tarvittaessa välitättehän viestin organisaatiossanne asiaankuuluvalle taholle.
Kiitämme luottamuksestanne, odotamme jatkossakin yhteistyötä kanssanne!

The new General Data Protection Regulation (GDPR) is due to take effect!
Dear business partner,
The Data Protection Regulation, which will come into force on 25 May 2018, requires us to inform you that data about your company will be retained and processed by us. This only
concerns company data, such as addresses, telephone numbers, contact persons, tax numbers, product specific data as well as d ata required to carry out business (offers, delivery
notes, invoices etc.).
We would like to assure you that we collect and process these data for the sole purpose of the conducting our business with y ou. Your personal data will only be shared with third
parties in accordance with this Privacy Notice and to the extent permitted by applicable law. We are entitled to disclose sai d customer data to a third party only for contractual
purposes pursuant to section 6, sub-section 1 part b of the General Data Protection Regulation (EU) or for safeguarding our legi timate interest in running our business efficiently as
set out in section 6, sub-section 1 part f of the General Data Protection Regulation (EU).

If we use subcontractors to provide our services, we will take appropriate legal precautions as well as appropriate technical and organizational measures to protect your personal
data in accordance with applicable law. Please note that we will continue to store business data provided by you in the futur e to the extent described above and as necessary for
conducting our business.
If you already receive our marketing material e.g. newsletter, we will gladly continue to send it to you and inform you about product innovations and attractive offers. If you do not
wish to receive any information from BITO, please send an e-mail to info@bito.fi adding ‘Unsubscribe’ in the subject field and we will no longer contact you.
Please forward this information to whom it may concern within your organization if not you.
We thank you for the confidence you have placed in us and look forward to continue working with you!

