Alavieskan LVI Oy:n tietosuojaseloste
Alavieskan LVI Oy:n verkkosivut
Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely:
Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä
rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio.
Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen
käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti
tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista
sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai
muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla
voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on
luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/
Tunnistetiedot tallennetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön
varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä
mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä
laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista
sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.
Tiedot rekisteristä:
Rekisterin nimi: Asiakasrekisterissä
Rekisterin ylläpitäjänä toimii Petri Simonen.
Tietojen kerääminen
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
* IP-osoitteisto tai muu tunnistetietoja
* ohjelmisto- ja laitteistotiedot
*evästeiden kautta kerättävät tiedot
* muuta asiaakkan suostumuksella kerättävät tiedot
Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot
Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut
yhteydenottolomakkeella verkkosivujen, alasivujen tai ali-domanien
kautta tai sähköpostilla. Lomaketiedot poistamme 6 kk välein.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään henkiötietolakia noudattaen asiakassuhteen
hoitamiseen ja kehittämiseen. Palveun tuottamiseen ja kehittämiseen.
Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä
laskuttamiseen. Verkkopalvelussa annettujen tietojen perusteella

pystymme myöntämään pääsyn niihin verkkopalvelun eri osiin ja
sisältöihin, joita olet itse pyytänyt.
Henkikötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää
sinulle kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä. Mikäli et
kuitenkaan halua meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa rekisterin
ylläpitäjälle.
Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle.
Rekisterin ylläpitäjä ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen
mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä
luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme
ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden
osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen, kun tavoitteena on tutkia,
estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita,
jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta,
käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.
Ei-yksityisiä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille osapuolille
markkinointiin , mainontaan tai muuhun käyttöön.
Rekisterin suojaus
Reksiteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu
henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo
salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisterin
ylläpitäjän työntekijöillä ja rekisterin ylläpitäjän vekkopalvelun tuottajan
Donetin työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien
tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Sosiaalisen median liitännäiset
Verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen
verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (
esim. Facebook, Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen
voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median
palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien
osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi,
jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet
kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin
sivustoilla ja Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin
palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan

kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Rekisterin
ylläpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten
internetsivuihin, eikä ylläpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta
materiaalista tai niiden käytöstä.
Kävijän oikeuden
Kävijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä
koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna
tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle.
Kävijällä on myös oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä
sinua koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä tai
mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle.
Muutokset tietosuojaselosteeseen
Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättä
verkkopalveluumme.
Päivitetty 24.5.2018

