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Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Käsittelemme tietoja eri tavoin riippuen niiden käyttötarkoituksesta.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
-

Asiakkaan tunnistautumiseen
Yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen
Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen
Markkinointiin

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,
tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerättävät tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja
muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Rekisteriin kerätään tietoja tarvittaessa myös Google
Analytics –työkalun avulla.

Tietojen säilytysaika ja tallennus
Tietoja säilytetään sen aikaa kuin tarvitsemme niitä tai niin kauan kuin meidän on lain mukaan säilytettävä
niitä. Tämän jälkeen poistamme ne niin, ettei niistä voi tunnistaa henkilöä.
Tietojasi säilytetään turvallisesti tietokannoissamme ja yrityksemme tietokoneissa. Tietojasi käsittelevät
vain toimijat, jotka tarjoavat asianmukaiset sopimukselliset suojatoimet käsittelemilleen tiedoille.

Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain
niillä rekisteripitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä kolmansiin maihin tai
kansainvälisiin järjestöihin. Tietojasi ei käytetä yrityksemme ulkopuoliseen mainontaan.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä, jotka mahdollistavat internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein
sivulla vierailevat kävijät, helpottamaan kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon
laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä.

Tietojen jakaminen kolmansille osapuolille
Jaamme tietojasi vain kun se on tarpeellinen osa kanssasi tapahtuvan liiketoiminnan hoitamista ja kun
tarjoamme sinulle palveluja tai kun meidän on lain mukaan niin tehtävä. Sivustomme jutut voivat
sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun
upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen
sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen
seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien
vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Emme ole vastuussa sivuilleen
linkitettyjen kolmansien osapuolien tietosuojasta.

Omien tietojen tarkastus‐ ja poisto‐oikeus
Asiakkaallamme on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaaville henkilöille.
Halutessasi voit pyytää omien henkilötietojen poistoa, mutta poisto-oikeus ei koske sellasia tietoja, jotka
meidän tulee säilyttää juridisista tai ylläpidollisista syistä.

Mahdolliset muutokset
Meillä on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia tähän selosteeseen. Lisäksi tarkastamme tämän lausunnon
säännöllisin väliajoin varmistaaksemme, että se on ajantasalla. Mahdollisten muutosten jälkeen,
julkaisemme uusimman version kotisivuillamme.

