Tietosuojaseloste
Suomen harrasteosa on sitoutunut verkkosivustomme käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen
henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti.
Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle minkä tyyppistä tietoa keräämme
sivustomme käyttäjistä, kuinka käytämme tuota tietoa sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille
osapuolille. Kerromme tietosuojaselosteessa myös evästekäytännöistämme sivustollamme ja
kolmansien osapuolien sivustoilla. Käyttämällä sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn
tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
Suomen harrasteosa
Kuurnankatu 13, 80100 Joensuu
myynti@harrasteosa.fi

Rekisterin nimi
Suomen harrasteosan asiakasrekisteri

Keräämämme tiedot ja säännönmukaiset
tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Suomen harrasteosan verkkosivuilta
(yhteydenottolomake) sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Tietojen keräys tapahtuu
saatavilla olevilla verkkoteknologioilla, kolmannen osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan
seurauksena.
Henkilötiedot, joita keräämme käyttäjistä sivuston käytön yhteydessä, käsittävät henkilötietojen
käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:
•
•

Yhteystiedot, kuten nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Laitteen rekisterinumero

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•
•
•
•

Sivustoon ja palveluihimme liittyvä viestintä, asiakassuhteen hoitaminen;
Sivuston ja palveluidemme tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen;
Käyttäjäkohtainen Sivuston personointi ja mainonnan kohdentaminen;
Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi;
Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain
mukaisesti;
Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen;

•
•

Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen; ja
Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Evästekäytäntö
Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän
tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota
internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Kunnioitamme aina käyttäjien
yksityisyyttä, emmekä koskaan tallenna evästeisiin käyttäjää yksilöivää tietoa. Käyttäjän tunnistaminen
evästeiden perusteella ei ole mahdollista.
Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen
osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Näitä evästeitä asettavat Google Tag Manager ja Analytics,
DoubleClick sekä Facebook. Sosiaalisen median evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä sosiaalisen
median palveluissa, jotta hän voi esimerkiksi nappia painamalla navigoitua Facebook-sivulle. Näillä
evästeillä voidaan myös kohdentaa mainontaa.
Sivustolla käytettävät evästeet
Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•

käyttäjän IP-osoite;
kellonaika;
käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle; ja
miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle
Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen
Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan
kohdentamiseen.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston
seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.
Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
Google Analytics privacy overview
Opt out of Google Analytics tracking
Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä ja tämän
jälkeen voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.
Lisätietoja evästeistä ja verkkopalveluiden turvallisesta käytöstä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.
Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat Your Online Choices -sivustolta.
Googlen evästeet on mahdollista poistaa käytöstä Googlen mainosasetusten avulla. Lisäksi evästeet voi
poistaa Network Advertising Initiativen evästeiden käytöstä poistamisen sivulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Emme luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin tai kolmansille osapuolille. Asiakastiedot
säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan ja enintään kolmen vuoden ajan suhteen
päättymisestä. Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä
tapauksessa, että laki tai meidän etumme niin vaatii.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Suomen harrasteosan
palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen
mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen
tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.
Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi
ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen myynti@harrasteosa.fi.

