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Seloste käsittelytoimista
Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen kirjallinen kuvaus toteuttamastamme
henkilötietojen käsittelystä. Käytännössä tässä selitetään, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi
verkkosivustollamme ja muissa palveluissamme.

Miksi ja miten käytämme henkilötietojasi?
Käytämme tietojasi
- jos olet antanut meille suostumuksesi tai jos käyttö on tarpeen pyytämiesi palveluiden toimittamiseksi
- jos käyttö on tarpeen laillisten oikeuksien tai velvollisuuksien käyttämiseksi tai noudattamiseksi
- tavanomaisiin, tässä käytännössä esitettyjen kaltaisiin liiketoimintatarkoituksiin.
- asiakasviestintäämme, -palveluihin ja –kyselyihin.

Mitä henkilötietoja keräämme?
Kaikista palveluitamme käyttävistä kerätään, tallennetaan ja käsitellään tietojen osia.
Keräämme kuitenkin vain tarvittavat tiedot.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä tai niin kauan kuin meidän on lain mukaan
säilytettävä niitä. Sitten joko poistamme ne tai anonymisoimme ne niin, ettei sinua voi tunnistaa niistä.
Käsittelemme tietoja eri tavoin riippuen niiden käyttötarkoituksesta. Voit kuitenkin pyytää meitä
poistamaan henkilötietosi milloin tahansa.

Miten pidämme henkilötietosi turvassa?
Tietosuojasi suojaaminen kuuluu ammattitaitomme ja siten käytämme digitaalisen media-alan
tavanomaisia menetelmiä tietojen suojaamiseksi. Fyysisiä dokumentteja säilytämme lukitussa tilassa ja
sähköiset dokumentit on rajattu rekisterinpitäjään sekä suojattu salasanalla ja palomuurilla.

Mihin tietosi tallennetaan?
Tietojasi säilytetään turvallisesti tietokannoissamme ja yrityksemme tietokoneissa. Tietojasi käsittelevät
vain toimijat, jotka tarjoavat asianmukaiset sopimukselliset suojatoimet käsittelemilleen tiedoille.

Miten tietojasi käytetään mainontaan?
Henkilötietojasi ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä kolmansiin maihin tai
kansainvälisiin järjestöihin. Tietojasi ei käytetä yrityksemme ulkopuoliseen mainontaan.

Käytämmekö evästeitä tai vastaavia tekniikoita?
Käytämme evästeitä ja vastaavia tekniikoita, jotka auttavat toimittamaan, optimoimaan, muokkaamaan ja
analysoimaan palveluitamme sekä yrityksemme markkinointitarkoituksiin.

Milloin tietojasi jaetaan kolmansille osapuolille tai milloin ne
keräävät tietojasi?
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 artikkelit 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.

Verkkopalvelut
Pidätämme oikeuden käyttää mm. Google Analytics:ia kotisivujemme edelleen kehitykseen ja
markkinointitarkoituksiin. Tarvittaessa selainkohtainen palvelun poistaminen onnistuu Google Analytics
Opt-out Browser Add-on -selainlisäosalla.

Omien tietojen tarkastus- ja poisto-oikeus
Asiakkaallamme on kirjallisella pyynnöllä oikeus saada rekisterinpitäjältä nähtäväksi hänestä tallennetut
tiedot niiden säilytysajat huomioituna. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. HUOM! Oikeus omien
tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai
tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterinpitäjä oikaisee tarvittaessa tiedot asiakkaan kirjallisella pyynnöllä.

Mahdolliset muutokset
Meillä on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia tähän selosteeseen. Lisäksi tarkastamme tämän lausunnon
vuosittain varmistaaksemme, että se on ajan tasalla. Muutoksien jälkeen julkaisemme uusimman version
kotisivuillamme.
HUOM! Tämä rekisteriseloste luotu 21.8.2018.

