Tämä on henkilöteeollin (523/1999) 10 §:n jl 54 §:n sekä EU:n yleisen teeossojlalseesksen
GDPR) msklinen yhdiseety rekiseeriselosee sekä tedoee Ksljeess jl koneeyö Viitkln lsilkklille,
mlhdollisille poeentlllisille lsilkklille jl verkkosivsseon käytäjille.
Tässä seloseeessl kerromme mieen käsitelemme sinsn teeojlsi. Pllvelsn eoeestlmiseksi
elrviesemme teeojl yrieykseseäsi jl mlhdollisest henkilöksnnlselsi. Käsitelemme teeojlsi
mlhdollisimmln teeoesrvlllisest. Tsesses lsilln jl ole yheeydessä, jos eslee kysytävää.
1. Rekisterinpitäjä
Ksljeess jl koneeyö Viitkkl Avoin yhtö
Lllmlllnte 111
(5450 Pellosniemi

Ville Viitkkl
viitkkl@netlinjl.fk
0(00 5923967

2. Rekisteröimme
Asilkkllmme, poeentlllisee lsilkklle sekä mlhdollisest verkkosivsjemme käytäjäe.
3. Henkilötietojen käsitelln tarkoitus ja perusteet rrekisterinpitäjän oikeutetu etuu
•
•

Asilklsssheeen ylläpieo
Yheeydenoeoe poeentlllisiin lsilkklisiin kotsivsjen yheeydenotojen persseeelll

Tieeojl ei käyeeeä lseomltsoiessn pääeökseneekoon eli profklointin
4. Rekisteriin tallennetaaia tietoja
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Pshelinnsmero
Sähköpostosoiee
Yrieys
Osoiee
Yaesnnss
Ip aosoiee
Msse mlhdollisee lsilklsssheeen ylläpieämisessä elrpeen olevle tedoe

5. Rekisterissä oleaan oikeudet
•
•

Tlrklsessoikess
◦ Oikess elrkisell elllenelmlmme henkilötedoe. Mikäli tedoisslsi on virheellisyyksiä eli
pssteiel, voie pyyeää meieä korjllmlln eli eäydeneämään tedoe oikeiksi.
Poiselminen
◦ Jos teeojen käytö ei ole mieleseäsi elrpeellisel eeheäviemme klnnllel on sinslll oikess
pyyeää poiselmlln tedoe. Käsitelemme pyyneösi jl joko poiselmme teeosi eli jos
olemme sieä mieleä, etä elrviesemme teeosi pllvelsn eoeestlmiseksi ilmoielmme siieä
sinslle persseellsn syyn. Jos ee ole eyyeyväinen pääeökseemme voie eehdä lsilsel
vlliesksen teeossojlvllesseeeslle.

•

Vllitlminen
◦ Tieeossojlvllesseeeslle voi eehdä vlliesksen jos koee, etä rikomme voimlssl olevll
teeossojlllisäädäneöä.

6. Tiedonlähteet
•
•

Asilkkliden tedoe sopimssel eeheäessä.
Poeentllliseen lsilkkliden tedoe yrieyksen kotsivsjen yheeydenotolomlkkeen klstl jl
mlhdollisest myös esim. pshelimiese elplhesvissl kesksseelsissl.

7. Tietojen mahdolliset luoautukset
Pääsääneöisest teeojl ei lsovseeel slkopsolisille. Tieeojl voidlln lsovstll pllvelsn
eoeestlmiseksi kolmlnsille oslpsolille. Kolmlnnelll oslpsolelll on oikess käytää teeojl
linoselln eoimeksilnnon eoeestlmiseksi.
Joekin pllvelsnelrjoljle slltlvle käytää EU/ETA allseen slkopsolisil pllvelinkesksksil, jolloin
teeojen käsitelyssä nosdleeelln EU:n jl Yhdysvllelin väliseä Privlyy Shield ohjelmll.
htps://www.privlyyshield.goov/lise
8. Rekisterin suojaukset
Tieeojesi käsitely on ensilrvoisen eärkeää meille jl eoimimme llll olevln ohjeisesksen msklln.
•
•
•

Tieeoihin pääsee käsiksi vlin ne ennllelmäärieeeye henkilöe, joiden on vältämäeöneä teeojl
käsieellä pllvelsn eoeestlmiseksi.
Alihlnkkijoinl käyeämme isojl lsoeetlvlksi eodetsjl eoimijoiel joiden teeoesrvl on
ksnnossl
Henkilöksnnllll slllsslpieosopimss

9. Tietojen käsitelln kesto
Tieeojl käsieellään pääsääneöisest niin klsln ksin lsilklssopimsksen hoielmiseen niieä
elrviesemme.
10. Oikeudet muutoksiin
Tlrvitlessl päivieämme eäeä seloseetl lsotlmsksesi lrvoisest jl plrhlln mlhdollisen yheeiseyön
sllvstlmiseksi.
11. Verkkosiaujemme eaästeet
Sivsseolllmme slleeelln käytää eväseeieä ensisijlisest pllvelsn elrjolmiseen jl
käytäjäkokemsksen plrlnelmiseen. Sesrllmme mieä kävijämme eekeväe ”kkeskimäärin”k, emme ole
kiinnosesneiel yksitäiseen käytäjien eekemisiseä.
Eväseeee ovle pieniä eeksttedoseojl, joiel elllenneelln esimerkiksi käytäjän teeokoneeseen eli
mobiililliteeseen sivsseon käyeön yheeydessä. Eväseeee eiväe pysey lskemlln teeol teeokoneelelsi
eli mobiililliteeselsi.

Eväseeieä käyeeeään myös erilliseen lnonyymien tllseojen llltmisessl.
Lisäteeol eväseeiseä slle sivslel www.lboseyookies.orgo.
Siaustomme kältämät eaästeet
Eväseeieä voidlln jloeelll keseon jl käytöelrkoiesksen msklln: ne voivle olll väliliklisil eli
pysyviä. Väliliklisee poisesvle pääeelliteelelsi, ksn ssljee sellimen jl pysyväe eväseeee säilyväe
pidemmän, ennllel määrieellyn ljln. Sllelmme käytää sekä väliliklisil etä pysyviä eväseeieä.
Joekin eväseeee ovle sivsseomme eeknisen eoiminnln jl käyeön vsoksi vältämätömiä. Nämä
eväseeee eiväe kerää käytäjäseä teeol, joel voielisiin hyödyneää mlrkkinoinnissl eli msiselmlln
käytäjän vlliesemil sivsseojl.
Ssoriesskykyä mitllvle eväseeee kerääväe teeol siieä, mieen verkkosivsjlmme käyeeeään esim.
enieen käyeeeye sivse, mlhdollisee virhevieste). Ne eiväe kerää esnniseetlvil teeojl käytäjiseä,
vlln niiden elrkoiess on plrlnell netsivsjen eoimivsstl.
Sllelmme käytää myös Googole Anllytys –eväseeieä, joiden keräämäeä tedoe elllenneelln
Googolen pllvelimille. Lisäteeojl Googolen yksieyisyyskäyeännöiseä jl Googole Anllytysin käyeöseä
löyeyy llll olevisel linkeiseä:
htps://ssppore.gooogole.yom/lnllytys/lnswer/600454(
htps://eools.gooogole.yom/dlplgoe/golopeosehhl=en=Gt
Tlrvitlessl käyeämme ns. kolmlnnen oslpsolen mm. Flyebookin, Googolen, Inselgorlmin jl
Twiterin) eväseeieä, joiden klstl voidlln keräeä teeol mlinoksiin. Nämä eväseeee eiväe ole
hlllinnlsslmme vlln niiden keräämä teeo ellleneelln näiden eoimijoiden pllvelimille. Lisäteeojl
kolmlnnen oslpsolen eväseeiden käyeöseä slle kyseisen oslpsolen verkkosivsilel.
Toiminnlllisil eväseeieä käyeeeään kävijän vllineojen esnniselmiseen jl sesrlnelln. Ne voivle
sisäleää myös käytäjään iese lnelmil teeojl, kseen nimia jl osoieeteeojl. Sivsseon
käytöhiseorillsi slleeelln hyödyneää plremmln jl yksilöllisemmän pllvelsn elrjolmiseksi.
Miksi emme ilmoita eaästeistä pop-up ikkunalla?
Emme ilmoiel eväseeiseä popasp ikksnllll, koskl eämä hsononell sivsn käytökokemssel. Popasp
ilmoitlminen ei ole Ssomessl plkollisel.
htps://www.viestnelvirlseo.fk/kyberesrvlllissss/teeoesrvlohjeee/pllvelsidenesrvlllinenklyto/ev
lseeee.heml
Eaästeiden hallinta ja poistaminen
Voie iese vlikstll eväseeiden eoiminelln. Verkkosellimesi lseesksisel voie eseää sellinelsi
käytämäseä eväseeieä, poisell jo elllenneese eväseeee jl pyyeää ilmoiesksen sssisel eväseeiseä.
Jos hllsle sellimesi eseävän eväseeiden käyeön kokonlln, määrieä lseesksee sellimesi vllmiseljln
ohjeiden msklisest. Lisäteeojl osoiteesel www.lboseyookies.orgo.
Mikäli ee hyväksy eväseeiden käytöä, voie myös lopetll sivsseon käyeön.
Hsomioi, jos poisele eväseeee kokonlln käyeöseä, slltlvle teeye sivsseon ominlisssdee llklel
eoimimlsel.

