EQUIPMENT LOGBOOK
ASENNUSILMOITUS
oikeutettu takuuseen | täytä ja palauta
Varten Teknikko

Hammaslääkäriasemia varten

Laite, Sarjanumero

Vahvista, että olet antanut teknikollesi seuraavat tärkeät
tiedot:
Tuotteen toiminta, käyttö ja hoito
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Takuuehdot:
Huoltovälien noudattaminen, käyttö ja puhdistus valmistajan suosittelemilla valmisteilla, huoltoasiakirjat
ja asennusilmoituksen palautus

Teknikko

Sähköposti

Vastaanoton omistaja

Varasto

Sähköposti

Myyjä

Laitteen sijoituspaikka

Olen saanut kääntöpuolella olevat tietosuojaa koskevat tiedot.

Varastoleima ja allekirjoitus

Vastaanoton leima ja allekirjoitus

installation@metasys.com
Faksi: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Tietosuojailmoitus
Käytämme tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja (jäljempänä ”tiedot”) varmistaaksemme asiakkaillemme optimaalisen
palvelun laitteelle myöntämämme takuun yhteydessä ja voidaksemme – jäljempänä kuvatulla tavalla – aika ajoin väittää tietoja ja
tarjouksia tuotteistamme ja palveluistamme. Tähän liittyvä tietosuojavastaava on
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Itävalta
Puh: +43 (0)512 205420, Faksi: +43 (0)512 205420 7, Sähköposti: datenmanager@metasys.com
1. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Käytämme annettuja yritystietoja (yritys, osoite- ja yhteystiedot jne.) yrityksenne tunnistamiseen asiakastietokannassamme,
erityisesti sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseen yhdessä myöntämämme takuun kanssa. Oikeudellisen
perustan tälle muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta b). Käytämme näitä tietoja lisäksi
voidaksemme lähettää asiakkaillemme aika ajoin yksilöllisiä tietoja ja ajankohtaisia tarjouksia koskien METASYS-yhtiön tuotteita
ja palveluja. Tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin kuuluu myös oikeutettuihin etuihimme. Oikeudellisen perustan
tälle muodostavat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdat b) ja f).

3. Teidän oikeutenne
Sikäli kuin lakiin perustuvat oikeudelliset edellytykset ovat olemassa, teillä on oikeus pyytää meiltä tiedot teitä koskevista
henkilötiedoista tai tietojen käsittelystä (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 15), pyytää henkilötietojenne tai tietojen
käsittelyn korjaamista, poistamista ja rajoittamista (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklat 16 - 18) sekä pyytää teitä
koskevien henkilötietojen siirtämistä toiseen järjestelmään (yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikla 20). Sen lisäksi teillä
on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklassa 21 määriteltyjen edellytysten ollessa olemassa oikeus kieltää tietojenne
käsittelemisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdassa f) määriteltyyn ”oikeutettuun etuun”
perustuen tai suoramainonnan estämiseksi. Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi tai jos haluatte peruuttaa antamanne
suostumuksen henkilötietojenne käsittelyyn kokonaan tai osittain tulevaisuudessa, voitte kääntyä puoleemme yllä mainituilla
yhteystiedoilla, erityisesti sähköpostiosoitteeseen datenmanager@metasys.com. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
artiklan 77 kohdan 1 mukaan teillä on lisäksi oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenmaassa, missä
olinpaikkanne tai työpaikkanne sijaitsee tai missä oletettu rikkomus on sattunut, jos olette sitä mieltä, että henkilötietojenne
käsittelyssä on rikottu yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
Itävallassa tietosuojavaltuutettu on:
Österreichische Datenschutzbehörde (Itävallan tietosuojavaltuutettu)
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Itävalta
Puhelin: +43 1 52 152-0, Sähköposti: dsb@dsb.gv.at
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2. Tietosuoja / tietojen välittäminen ulkopuolisille / tietojen säilytysaika
Käsittelemme antamianne tietoja aina luottamuksellisesti ja sovellamme sopivia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen
suojaamiseksi niiden menetystä ja muuttamista sekä tietojen valtuuttamatonta käyttöä vastaan. Asiakkaidemme henkilötiedot
tallennetaan sisäistä hallintaa varten METASYS Groupin eli METASYS Medizintechnik GmbH:n ja siihen liittyvien yritysten
keskitettyyn asiakastietojen hallintajärjestelmään, missä niitä käsitellään. METASYS Medizintechnik GmbH vastaa näiden
tietosuojaperiaatteiden ja voimassa olevan tietosuojalain noudattamisesta. Tämä tietojen käsittely hallinnan helpottamiseksi
ja optimoinniksi kuuluu METASYS Medizintechnik GmbH:n oikeutettuihin etuihin. Oikeudellisen perustan tälle muodostaa
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohta f). Tietojanne ei luovuteta METASYS Groupin ulkopuolisille
tahoille, ellei kyse ole näissä tietosuojaperiaatteissa mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi käytettävistä valituista ja
sopimussuhteessa olevista palveluntarjoajista (esim. asentajat, jakelupalvelut, kirjapaino). Tietojenne luottamuksellisen
käsittelyn ja suojaamisen varmistamiseksi toteutamme tarvittavat toimenpiteet tietosuojaperiaatteidemme ja voimassa olevan
lain mukaisesti. Säilytämme tietojanne niin kauan kuin edellä mainitut käyttötarkoitukset ja lakisääteiset dokumentointi- ja
säilytysvelvoitteet sitä edellyttävät. Jos ette enää halua meidän säilyttävän mitään tietojanne, voitte milloin tahansa ilmoittaa
siitä meille luvun 3 mukaisesti. Tässä tapauksessa säilytämme tietojanne niin kauan kuin lakisääteiset dokumentointi- tai
vastuuvaatimukset tai mahdollisen oikeudellisen vaateen esittämisen vanhenemisaikaa koskevat säännökset sitä edellyttävät.
Tietoja ei käsitellä Euroopan Unionin ulkopuolella muutoin kuin siinä tapauksessa, että yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
tietosuojaoikeudellisten vaatimusten täyttyminen varmistetaan erityisillä keinoilla.

