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Privacy Policy for Virta 
Charging Service 
 
This Privacy Policy provides information 
regarding how your personal data is collected, 
used, stored or otherwise processed by Virta 
Global (hereafter “Controller”, “we”, or “us”) in 
conjunction with the use of the Virta 
Charging Service and on your rights and 
points of contact.  

 
1. Reasons we process your personal data 
 
We use your personal data to provide you the 
charging service and to provide you the best 
means to communicate with us. The purpose 
for processing your personal data by the 
Controller is to manage and maintain 
customer services, develop, maintain, 
administer, and monitor client relationships, 
use for product development purposes, 
technical support, advertising, and marketing 
as further explained below in section 2.  
 
 
2. Legal basis, purposes of processing and 
categories of personal data 
 
When you register to our service and use it 
as a registered user 
To use the charging service powered by the 
Controller we encourage you to register to 
benefit from better service experience and 
pricing. When you register we collect your full 
name, your contact and delivery information 
(address, email, phone number) and payment 
details to create a charging account for you. 
These are required to identify you as a user of 
our service, to manage the customer 
relationship and to invoice you for the 
charging service.  
 
If you connect your home charger to the 
account, we link the location, name and 
identity of the charger to your account so 
that you can seamlessly use the service also 
at home.  
 
As you use the service, we store the charging 
history, including charging locations and 
times, to your account. This enables you to 
follow the use of the service and us to invoice 
you according to the use. 
 
You or the Controller can add auxiliary 
information to your account to enable and 
improve the use of the service (e.g., company 
name, billing reference, car-related 
information and identifier, RFID tag number).  
 
We conduct credit checks for business 
entities, and preauthorization holds from 

Virta-latauspalvelun 
tietosuojakäytäntö 
 
Tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu, 
miten Virta Global (jäljempänä 
”Rekisterinpitäjä” tai ”me”) kerää, käyttää, 
tallentaa tai muutoin käsittelee 
henkilötietojasi Virta-latauspalvelun käytön 
yhteydessä. Käytännössä on myös eritelty 
oikeutesi ja yhteydenottomahdollisuudet.  

 
1. Henkilötietojen käsittelyn syyt 
 
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme 
tarjota sinulle latauspalvelun ja parhaat 
mahdolliset keinot olla yhteydessä meihin. 
Henkilötietojasi käsitellään, jotta 
Rekisterinpitäjä voi hallita ja ylläpitää 
asiakaspalveluja, kehittää, ylläpitää, 
hallinnoida ja seurata asiakassuhteita ja 
käyttää tietoja tuotekehitykseen, tekniseen 
tukeen, mainontaan ja markkinointiin 
jäljempänä osiossa 2 kuvatulla tavalla.  
 
 
2. Laillinen peruste, käsittelyn tarkoitus ja 
henkilötietoluokat 
 
Rekisteröityminen palvelumme käyttäjäksi 
ja sen käyttäminen rekisteröitynä 
käyttäjänä 
Rekisterinpitäjän tarjoaman latauspalvelun 
käyttäjäksi on suositeltavaa rekisteröityä, 
jotta palvelun käyttökokemus on parempi ja 
hinnoittelu edullisempi. Rekisteröitymisen 
yhteydessä keräämme koko nimesi, yhteys- 
ja toimitusosoitetietosi (kotiosoite, 
sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja 
maksutietosi, jotta sinulle voidaan luoda 
lataustili. Näitä edellytetään, jotta sinut 
voidaan tunnistaa palvelumme käyttäjäksi, 
jotta asiakassuhdetta voidaan hallita ja jotta 
sinua voidaan laskuttaa latauspalvelusta.  
 
Jos liität kotisi latauslaitteen tiliisi, 
yhdistämme laturin sijainnin, nimen ja muut 
tunnistetiedot tiliisi, jotta voit käyttää 
palvelua saumattomasti myös kotona.  
 
Kun käytät palvelua, tallennamme tilillesi 
lataushistorian latureiden sijainnit ja 
latausajat mukaan lukien. Näin voit seurata 
palvelun käyttöä, ja me voimme laskuttaa 
sinua käytön mukaan. 
 
Sinä ja Rekisterinpitäjä voitte lisätä tilillesi 
täydentäviä tietoja, joiden avulla palvelu 
voidaan ottaa käyttöön ja joilla sen käyttöä 
voidaan parantaa (esim. yrityksen nimi, 
laskutusviite, autoon liittyvät tiedot ja 
tunnisteet, RFID-tunnisteen numero).  
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cards of private persons. When conducting 
credit checks we may collect data from third 
party sources, such as public sources.  
 
The personal data of a registered user is 
processed for the purposes of contractual 
fulfilment and our legitimate interest.  
 
When you use our charging service without 
registration (one-time payment) 
You can use the service without registering to 
our service. In this case we only process your 
payment information. Some countries’ 
legislation requires you to submit personal 
information for payments (name, address, 
email). 
 
You can choose to get a receipt to your email 
after each charging session. In this case we 
process your email address as part of the 
charging transaction. 
 
Your personal data when using one-time 
payment is only processed to fulfill legal 
requirements and the service contract 
related to the charging service and its 
payment transactions. 
 
When you download and use our app 
In addition to the personal data related to 
using our service as a registered or non-
registered user, we process app-related data 
to fulfill the service contract and on the basis 
of our legitimate interest to improve your 
service experience. We read the device’s 
status and identity, view and access the 
available network connections, and prevent 
the phone from sleeping. We process your 
device’s location data for charger search, 
navigation and security issues. We ask for 
access to your camera or photos to enable 
you to scan QR codes related to our charging 
service. Your device (in relation to your 
account, if you are logged in as a registered 
user) is used to identify you when you make a 
support request with our app. 
 
To help us improve the quality and usability 
of our service you can choose to share 
anonymous app analytics and diagnostics 
data with us with the ‘analytics consent’ 
asked and managed by you in the app. 
 
When you use our web-based charging 
service interfaces  
You can use a web-based registration site to 
register to our service. When you do this, we 
process the information as stated previously 
about registration and registered use of our 
service. 
 
If you use our web-based charger map to find 
chargers and to charge without registration, 
we process information as stated previously 
about the one-time payment use. 
 

Tarkistamme yritysten luottotiedot ja 
yksityishenkilöiden korttien katevaraukset. 
Luottotietoja tarkistaessamme saatamme 
kerätä tietoja kolmansilta osapuolilta, kuten 
julkisista lähteistä.  
 
Rekisteröidyn käyttäjän henkilötietojen 
käsittely perustuu sopimusehtojen 
täyttämiseen ja oikeutettuun etuumme.  
 
Kun käytät latauspalveluamme 
rekisteröitymättä (kertamaksu) 
Voit käyttää palvelua rekisteröitymättä sen 
käyttäjäksi. Tällaisessa tilanteessa 
käsittelemme vain maksutietojasi. Joidenkin 
maiden lainsäädännössä maksutapahtumat 
edellyttävät henkilötietojen lähettämistä 
(nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite). 
 
Saat halutessasi kuitin sähköpostiisi kunkin 
latauskerran jälkeen. Tässä tapauksessa 
sähköpostiosoitteesi kuuluu 
lataustapahtuman tietoihin. 
 
Kertamaksun yhteydessä tarvittavia 
henkilötietoja käsitellään vain lainmukaisten 
velvoitteiden ja latauspalveluun liittyvän 
palvelusopimuksen ehtojen täyttämiseksi 
sekä maksutapahtumien toteuttamiseksi. 
 
Kun lataat sovelluksemme ja käytät sitä 
Palvelumme käyttöön liittyvien rekisteröidyn 
tai rekisteröimättömän käyttäjän 
henkilötietojen lisäksi käsittelemme 
sovellukseen liittyviä tietoja 
palvelusopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja 
oikeutettuun etuumme perustuen, jotta 
voimme parantaa palvelun käyttökokemusta. 
Luemme laitteen tilan ja tunnistetiedot, 
tarkastelemme ja käytämme käytettävissä 
olevia verkkoyhteyksiä ja estämme puhelinta 
siirtymästä lepotilaan. Laitteesi sijaintitietoja 
käsitellään latauslaitehakujen, navigoinnin ja 
tietoturvatarpeiden yhteydessä. Pyydämme 
kamerasi tai kuviesi käyttöoikeutta, jotta 
voimme lukea latauspalveluumme liittyviä 
QR-koodeja. Laitettasi (tilisi laitetta, jos olet 
kirjautunut rekisteröitynä käyttäjänä) 
käytetään tunnistamiseesi, kun teet 
tukipyynnön sovelluksellamme. 
 
Jos haluat auttaa meitä parantamaan 
palvelumme laatua ja käytettävyyttä, voit 
jakaa sovellusanalytiikkaa ja 
diagnostiikkadataa nimettömästi antamalla 
meille sovelluksessa luvan käyttää 
analytiikkatietoja. 
 
Kun käytät latauspalvelumme 
verkkoliittymäversioita  
Voit rekisteröityä palvelumme käyttäjäksi 
verkkopohjaisessa rekisteröitymissivustossa. 
Kun teet näin, käsittelemme tietoja edellä 
kuvatulla rekisteröitymistä ja palvelumme 
rekisteröityä käyttöä koskevalla tavalla. 
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To provide support for you, we provide a web-
based knowledge base and contact form so 
that you can easily find answers to common 
questions or submit a support request. When 
you use our support-section we use cookies 
to identify you as a unique user. When you 
submit a support request we ask your email 
address so that we are able to answer to you 
and connect the request to your charging 
account.  
 
When you visit our website 
Information about personal data and cookie 
policy concerning visits on Controller´s 
website, included in this Privacy Policy, can be 
found in https://www.virta.global/privacy-
policy.  
 
When we offer you the opportunity to 
provide a consent 
We may offer you the opportunity to provide 
consent for processing of your personal 
information or direct marketing beyond what 
is explained above. Any processing based on 
such consent will be in accordance with the 
consent you have provided and the basis of 
processing will be your consent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Regular data disclosures and transfers of 
data outside the EU or EEA 

 
Personal Data can be transferred to the 
Controller´s partners and subcontractors for 
the purposes listed above in section 2. 
Controller currently works in cooperation with 
the following partners and subcontractors: 
Amazon Web Services, Vincit, Gofore, 
Devolon, Intunex, OP Group, NETS, Second 
Nature Security, Cardplus, Microsoft, 
Zendesk, Dynava, EVA Global, MailChimp, 
Hubject. 
  
We have concluded data processing 
agreements with each of the service 
providers that process personal data on our 
behalf and agreed on appropriate guarantees 
on safeguarding the protection of personal 
data with these service providers.  
 
Controller may also use other service 
providers for the processing of personal data 
outside the European Union (the ”EU”) or the 
European Economic Area (the “EEA”). The 
transfer of personal data outside the EU or 
the EEA is always conducted on the basis of 
any of the following legal grounds: 
 

Jos käytät verkkopohjaista 
latauslaitekarttaamme latauslaitteiden 
etsimiseen ja rekisteröitymättä lataamiseen, 
käsittelemme tietoja edellä kuvatulla 
kertamaksukäyttöä koskevalla tavalla. 
 
Tukipalvelumme toteutuksessa käytämme 
verkkopohjaista tietämyskantaa ja 
yhteydenottolomaketta, jotta löydät helposti 
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin ja voit 
lähettää tukipyyntöjä. Tukiosiotamme 
käytettäessä käyttäjät yksilöidään 
evästeiden avulla. Kun lähetät tukipyynnön, 
pyydämme sähköpostiosoitettasi, jotta 
voimme vastata sinulle ja yhdistää pyynnön 
lataustiliisi.  
 
Kun käyt sivustossamme 
Tietoja tässä tietosuojakäytännöstä 
eritellyistä, Rekisterinpitäjän 
sivustokäynteihin liittyvistä henkilötiedoista 
ja evästekäytännöstä on osoitteessa 
https://www.virta.global/privacy-policy.  
 
Kun tarjoamme mahdollisuutta antaa 
suostumus 
Saatamme tarjota sinulle mahdollisuutta 
antaa edellä kuvattua laajempi suostumus 
henkilötietojesi käsittelyyn tai 
suoramarkkinointiin. Tällaiseen 
suostumukseen perustuva käsittely 
toteutetaan antamasi suostumuksen 
mukaisesti, ja suostumuksesi muodostaa 
käsittelyn laillisen perusteen. 
 
 
3.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja 
tietojen siirtäminen EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja voidaan siirtää 
Rekisterinpitäjän kumppaneille ja 
alihankkijoille edellä osiossa 2 kuvatuissa 
tarkoituksissa. Rekisterinpitäjä tekee tällä 
hetkellä yhteistyötä seuraavien 
kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa: 
Amazon Web Services, Vincit, Gofore, 
Devolon, Intunex, OP Group, NETS, Second 
Nature Security, Cardplus, Microsoft, 
Zendesk, Dynava, EVA Global, MailChimp, 
Hubject. 
  
Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimukset 
kunkin henkilötietoja puolestamme 
käsittelevän palveluntarjoajan kanssa ja 
sopineet asianmukaisista henkilötietojen 
suojaustakuista näiden palveluntarjoajien 
kanssa.  
 
Rekisterinpitäjä voi käyttää myös muita 
palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn 
Euroopan unionin (EU) tai Euroopan 
talousalueen (ETA) ulkopuolella. Jos 
henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle, siirrolle on oltava aina jokin 
seuraavista laillisista perusteista: 
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• the European Commission has 
decided that the recipient country 
concerned ensures an adequate level 
of data protection;  

• the Controller has implemented the 
appropriate safeguards for the 
transfer of personal data, using 
standard contractual clauses 
approved by the European 
Commission. The data subject then 
has the right to obtain a copy of 
these standard contractual clauses 
by contacting the Controller, as 
described in the section 7 “Contacts”; 
or 

• the data subject has given his/her 
explicit consent for the transfer of 
their personal data, or there is 
another legitimate basis for the 
transfer of personal data outside the 
EU or the EEA. 
 

We are currently utilising the following 
service providers outside the EU or the EEA: 
MailChimp (USA), Zendesk (USA). 
  
 
4. Retention of personal data 

 

Personal data is retained as long as the 
customer relationship is valid. After the 
termination of the customer relationship, 
personal data can be retained for a maximum 
of one year. Personal data may be stored 
longer for operation needs (such as back up 
purposes), or if permitted or required under 
applicable law (e.g. the Accounting Act), or if 
the contractual obligations of the Controller 
to a third party require longer retention 
periods. 
 
 
 
5. Your Rights 

 

You may exercise the following rights vis-à-
vis the data controllers at any time free of 
charge:  
 

• Right to object: The data subject has 
the right to object to the processing 
of his/her personal data, and at any 
time, to object to the processing of 
his/her personal data for direct 
marketing purposes. The data 
subject may give Controller specific 
consents and bans with regards to 
direct marketing (for example, he/she 
may prohibit marketing e-mails, but 
allow marketing messages sent by a 
letter); 

 
• Euroopan komissio on päättänyt, 

että vastaanottajamaan on taattava 
riittävä tietojen suojauksen taso.  

• Rekisterinpitäjä on ottanut 
asianmukaiset suojatoimet käyttöön 
henkilötietojen siirrossa ja käyttää 
Euroopan komission hyväksymiä 
standardimuotoisia 
sopimuslausekkeita. Rekisteröidyllä 
on oikeus pyytää kopiota näistä 
standardimuotoisista 
sopimuslausekkeista ottamalla 
yhteys Rekisterinpitäjään, kuten 
kuvattu osiossa 7 Yhteydenotto. 

• Rekisterinpitäjä on antanut 
yksinomaisen suostumuksensa 
henkilötietojen siirtoon, tai 
henkilötietojen siirrolle EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle on jokin muu laillinen 
peruste. 
 

Käytämme tällä hetkellä seuraavia 
palveluntarjoajia EU:n ja ETA:n ulkopuolella: 
MailChimp (USA), Zendesk (USA). 
  
 
4. Henkilötietojen säilytys 

 

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin 
asiakassuhde on voimassa. Henkilötietoja voi 
säilyttää asiakassuhteen päättymisen 
jälkeen enintään yhden vuoden. 
Henkilötietoja saatetaan säilyttää 
pidempään toiminnallisten tarpeiden (kuten 
varmuuskopioinnin) vuoksi tai jos 
sovellettava laki (esim. kirjanpitolaki) sallii 
sen tai edellyttää sitä tai jos 
Rekisterinpitäjän ja jonkin kolmannen 
osapuolen sopimusvelvoitteet edellyttävät 
pidempiä säilytysaikoja. 
 
 
5. Sinun oikeutesi 

 

Voit harjoittaa seuraavia oikeuksia 
suhteessa rekisterinpitäjiin milloin tahansa 
veloituksetta:  
 

• Oikeus vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus 
vastustaa henkilötietojensa 
käsittelyä ja milloin tahansa 
vastustaa henkilötietojensa 
käsittelyä 
suoramarkkinointitarkoituksissa. 
Rekisteröity voi antaa 
Rekisterinpitäjälle erityisiä 
suoramarkkinointisuostumuksia 
ja -kieltoja (hän voi esimerkiksi estää 
markkinoinnin sähköpostitse mutta 
sallia sen normaalina postina). 
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• Right of access: The data subject 
has the right to obtain access to their 
personal data; 

• Right to rectification: The data 
subject has the right to demand 
rectification and/or supplementation 
of erroneous and/or insufficient 
personal data;  

• Right to erasure: The data subject 
has the right to demand the erasure 
of their personal data if the 
requirements specified in Article 17 
GDPR have been met; 

• Right to data portability: The data 
subject has the right to obtain 
personal data electronically in a 
structured format in accordance with 
and subject to the limitations of 
Article 20 of the GDPR;  

• Right to restriction of processing: 
The data subject has the right to 
demand a restriction of the 
processing of their personal data if 
the requirements specified under 
Article 18 GDPR have been met; and 

• Right to withdraw consent: The data 
subject has the right to withdraw 
his/her consent at any time. 

 
The data subject must submit a request for 
the implementation of the aforementioned 
rights, using the contact form: 
http://virta.global/driversupport . Controller 
may ask the data subject to specify the 
details of his/her request in writing and to 
confirm the data subject´s identity, before 
processing this request. Controller may 
refuse to execute the request on the basis of 
exception set forth in the applicable law. 
  
 
 
 
 

6. The right to file a complaint to the 
supervisory authority 

 

The data subject has the right to file a 
complaint with the relevant supervisory 
authority or with the supervisory authority of 
the EU Member State where the data 
subject´s place of residence or work is 
located, if the data subjects considers that 
Controller has not processed the personal 
data in accordance with applicable data 
protection legislation. 
  
 

7. Contacts 

 

Requests for the use of the data subject´s 
rights, questions concerning this Privacy 

• Tiedonsaantioikeus: Rekisteröidyllä 
on oikeus tarkastella 
henkilötietojaan. 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen: 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
virheellisten ja/tai puutteellisten 
henkilötietojensa oikaisua ja/tai 
täydentämistä.  

• Oikeus tietojen poistamiseen: 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
henkilötietojensa poistamista, jos 
yleisen tietosuoja-asetuksen 
artiklassa 17 määritetyt vaatimukset 
täyttyvät. 

• Oikeus tietojen siirtoon: 
Rekisteröidyllä on oikeus saada 
henkilötietonsa sähköisesti ja 
jäsennellysti yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklan 20 mukaisesti ja 
sen rajoitukset huomioiden.  

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia 
henkilötietojensa käsittelyn 
rajoittamista, jos yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklassa 18 määritetyt 
vaatimukset täyttyvät. 

• Oikeus suostumuksen 
peruuttamiseen: Rekisteröidyllä on 
oikeus peruuttaa suostumuksensa 
milloin tahansa. 

 
Edellä kuvattujen oikeuksien täytäntöönpano 
edellyttää, että rekisteröity tekee pyynnön 
seuraavalla yhteydenottolomakkeella: 
http://virta.global/driversupport . 
Rekisterinpitäjä saattaa pyytää rekisteröityä 
antamaan pyynnön tiedot kirjallisesti ja 
vahvistamaan henkilöllisyyden ennen 
pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä 
saattaa kieltäytyä pyynnön käsittelystä 
sovellettavassa laissa asetetun poikkeuksen 
nojalla. 
  
 

6. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
asianmukaiselle valvontaviranomaiselle tai 
sen EU-jäsenmaan valvontaviranomaiselle, 
jossa rekisteröidyn asuin- tai työpaikka 
sijaitsee, jos rekisteröity katsoo, että 
Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 
  
 
 

7. Yhteydenotto 

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä 
koskevat pyynnöt, tätä tietosuojakäytäntöä 
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Policy, and other inquiries should be sent to 
the Data Transfer Service using the contact 
form: http://virta.global/driversupport. 
  
 

 

8. Changes to this Privacy Policy 

 

This Privacy Policy can be updated from time 
to time, for example, following changes in 
legislation. The current Privacy Policy was 
last updated on May 27, 2021. We strive to use 
all reasonable means to inform the data 
subjects well in advance of any changes and 
their effects. 
 
 
 
9. Contact details of the Controller  

 

Name: Virta Global 
Address: Energiakuja 3 00180 Helsinki 
Business ID: 2588986-2 
  
 
 
10. Contact details of the Data Protection 
Officer 

 

Data Protection Officer: Jussi Ahtikari, CTO  
E-mail: privacy@virta.global 

koskevat kysymykset ja muut kyselyt on 
lähetettävä tietojensiirtopalveluun 
seuraavalla yhteydenottolomakkeella: 
http://virta.global/driversupport. 
  
 

8. Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät 
muutokset 

 

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää 
ajoittain esimerkiksi lainsäädäntöön 
tehtävien muutosten seurauksena. Nykyisen 
tietosuojakäytännön edellinen päivitys on 
tehty 27.5.2021. Pyrimme parhaamme 
mukaan ilmoittamaan rekisteröidyille hyvissä 
ajoin muutoksista ja niiden vaikutuksista 
tietosuojakäytäntöön. 
 
 
9. Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

 

Nimi: Virta Global 
Osoite: Energiakuja 3, 00180 Helsinki 
Y-tunnus: 2588986-2 
 
  
10. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Tietosuojavastaava: Jussi Ahtikari, CTO  
Sähköposti: privacy@virta.global 

 
 


