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“Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median 

ominaisuuksien tukemiseen ja kävijädatan analysoimiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä 

ehdot”.   

 

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT 

Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa 
hyväksyt nämä ehdot. Ilman evästeiden hyväksyntää ei kirjautumista vaativia verkkopalveluita voi 
käyttää. 

MITÄ OVAT EVÄSTEET? 

Keräämme verkkopalveluissamme käyttäjien käyttäytymistietoja, kuten käyttäjän tietokonetta ja muuta 
päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeet ovat pieniä 
tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle sivustolla käynnin tai verkkopalveluun 
kirjautumisen yhteydessä. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta tai tiedostoja. Evästeet jäävät usein 
käyttäjän tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellei palvelusta kirjaudu ulos tai käyttäjä 
itse poista niitä selaimen muistista. Evästeiden avulla voimme mm. käyttäjän niin halutessa säilyttää 
tiedon käyttäjän kirjautumisesta seuraavaa vierailua varten. 

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Mikäli käyttäjä ei ole verkkopalveluidemme 
rekisteröitynyt käyttäjä, emme tällöin voi yhdistää havainnoituja tietoja käyttäjän henkilötietoihin. Jos 
käyttäjä on rekisteröitynyt johonkin verkkopalveluumme, käyttäytymistietoja voidaan liittää käyttäjältä 
muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin ja esimerkiksi tarjota käyttäjälle kohdennetumpaa 
mainontaa. 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN EVÄSTEET 

Käytämme myös kolmansien osapuolten evästeitä mainonnan kohdentamista, tietojen keräämistä 
(kuten käyttäytymistiedot), ja analysointia varten. Käyttäytymistietoja voidaan kerätä myös 
verkkopalveluissamme tapahtuvista vierailuista kolmansien osapuolten (mainostajat ja 
mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Voimme hyödyntää 
myös muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. 

Käytämme myös sivustojen välistä seurantaa suorittavia kolmannen osapuolen evästeitä, jotta voimme 
tarjota sinulle mainoksia muilla sivustoilla sekä muissa kanavissa. Kolmannelle osapuolelle välitetään 
tietoja vain edellä mainittujen palveluiden toimittamiseksi. 

Palveluissamme on käytössä myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebook tykkää- ja jaa-painikkeet, 
joiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Nämä palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän 
vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. 



MITEN KÄYTTÄJÄNÄ VOIT VAIKUTTAA? 

Mikäli käyttäjänä et halua että kohdistamme mainontaa tai sisältöjä sivustokäyttäytymisesi perusteella, 
voit estää tämän kieltämällä haluamasi evästeet. Selainasetuksia muuttamalla evästeet saa käyttöön tai 
pois käytöstä. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtaista. Evästeiden tyhjentäminen 
ei lopeta kuitenkaan kokonaan tiedon keruuta, vaan käytännössä nollaa aikasempiin 
käyttäytymistietoihin pohjautuvat tiedot. 

Muistathan, että mikäli kiellät evästeiden käytön, ei silloin kaikkia tarjoamiamme palveluita voi käyttää 
(mm. kirjautuminen). 

Voit käyttäjänä estää käyttäytymistiedon keräämisen verkkopalveluissamme käytettyjen järjestelmien 
osalta alla järjestelmä kohtaisesti: 

Smart AdServer on mainonnanhallinnan järjestelmämme, jonka kautta näytämme ja kohdistamme 
käyttäjille digitaalista mainontaa sivustollamme. Mikäli haluat kieltää Smart AdServerin evästeet, voit 
tehdä sen tästä. 
Keräämme kävijöiden käyttäytymistietoja comScoren avulla. comScore tuottaa tietoja mm. 
sivustojemme yleisön määrästä sekä yleisön käyttäytymisestä sivustolla (esim. vierailujen määrä, 
vierailun kesto). Voit halutessasi estää nämä evästeet täällä. 
Google Analytics on toinen kävijäseurantatyökalumme, jonka avulla analysoimme kävijöiden liikkumista 
sivustollame. Käytämme muun muassa Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien 
raportointia sekä Google Analyticsin User ID -tunnisteominaisuuksia. Kiellä nämä evästeet. 
Käytämme myös Google Analytics -mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, samankaltaiset 
yleisöt -palvelu, Google Display -verkoston näyttökertaraportointi). Vaikuta Googlen Mainosasetuksiin. 
Muiden kolmansien osapuolten järejstelmien mainonnan kohdentamisen voit estää kokonaisuudessaan 
tai yrityskohtaisesti kieltää Your Online Choices -sivuston kautta. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
http://www.scorecardresearch.com/preferences.aspx?newLanguage=21
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fi
http://www.youronlinechoices.com/fi/


GDPR TIETOSUOJASELOSTE 

 
Tämä on Siggnäsin Kalatuvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen 

rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Viimeisin muutos 14.7.2018. 

Rekisterinpitäjä 
Siggnäsin Kalatupa 
Siggnäsintie 99 
21630 Lielahti TL 
puh. 0440 757575 
Y-tunnus  

  

Yhteyshenkilö 
Markku Nummila 
Siggnäsintie 99 
21630 Lielahti TL 
puh. 0440 757575 
markku@siggnasintupa.com 
  

Rekisterin nimi 
Siggnäsin Kalatuvan asiakas- ja prospektirekisteri 

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen hal-
linta ja säilyttäminen asiakassuhteen hoitamista, myynti- ja markkinointitoimenpi-
teitä ja muita yhteydenottoja varten. 

  

Rekisterin tietosisältö 
Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat tyypilliset asiakassuhteen hoitamisessa 
tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä 
yrityksen tai organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot. 

mailto:minna.nousiainen@fns.fi


 Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. 
Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava 
lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät 
pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty 
säilytysaika on kulunut. 
  

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot saadaan suoraan asiakkaalta, Siggnäsin Kalatuvan työntekijöiltä (mm. 
käyntikortit), julkisista tietolähteistä ja Siggnäsin Kalatuvan taloushallinnon järjes-
telmistä. Markkinoinnin osalta osoitelähteet on pääsääntöisesti eritelty, mikäli ne 
ovat muita kuin ensiksi mainitut. 

  

Anonyymi verkkoanalytiikka 
Web-sivustomme mukauttamiseksi ja kehittämiseksi voimme kerätä evästeiden 
avulla tietoja siitä, kuinka käytät sivustoamme. Anonyymin, verkkovierailua 
koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia – 
lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/. 
Jos et halua vastaanottaa näitä evästeitä, suosittelemme, että muutat selaimesi 
asetuksia. 

  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän 
järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun 
toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

  

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Asiakasjärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain 
Siggnäsin Kalatuvan henkilökuntaan kuuluvat henkilöt henkilökohtaisella 
salasanalla. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen 
mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri 
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. 

  

https://analytics.google.com/analytics/web/


Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa 

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä 
oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka 
käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; 
tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi. 

 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/

