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OstaLammilta.fi
Tämä dokumentti on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste koskien wwwOstaLammilta.fi -sivustoa, sähköpostimarkkinointia ja
evästekäytäntöä.

1. Evästekäytäntö
Tällä sivustolla käytetään evästeitä esimerkiksi sivuston kävijämäärien seurantaan ja
globaalin sijainnin ja päätelaitteen kuvauksen määrittämiseksi. Jos evästeet kielletään sivusto
ei välttämättä toimi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
2. Tietosuojalausunto
1. Yleistä
OstaLammilta.fi on maksuton, sitoutumaton ja ei-kaupallinen sivusto ja kampanja tukemassa
Lammin elinvoimaisuutta. Tämä on OstaLammilta.fi kampanjasivun tietosuojakäytäntö. Kun
vierailet verkkosivustollamme, saatamme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja alla
kuvatuilla tavoilla.
Henkilötietojesi suojaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Me keräämme ja käytämme
henkilötietojasi tiukasti Suomen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nro
2016/679 (the EU General Data Protection Regulation, GDPR) asettamien laillisten
rajoitusten mukaisesti. Kun käytämme termejä kuten "henkilötieto", "käsittely",
"rekisterinpitäjä" ja "henkilötietojen käsittelijä", niillä on tietosuojalainsäädännössä
määritellyt merkitykset.
2. Mitä tietoja, mihin tarkoitukseen ja millä perusteella?
Sinun sivuilla vierailuun liittyvät tiedot, jotta sivusto toimisi paremmin ja tietäisimme
sivuston toimivuudesta ja kysynnästä.
Verkkosivuston liikenne ja analyysi - evästeet kokoaa, kerää ja analysoi tietoja
verkkosivustoilla tapahtuvasta käytöstä, liikenteestä ja toiminnoista. Tämä sisältää IPosoitteesi, selaimesi (Chrome, Internet Explorer jne.), käyttöjärjestelmäsi (Windows jne.)
sekä katsotut sivut. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön, kuten
evästeselosteessamme on tarkemmin selostettu. Tämä sisältää henkilötietojen käyttöä ja
perustuu suostumukseesi, joka voidaan peruuttaa koska tahansa. Voit lukea enemmän
evästeiden käytöstä, siitä kuinka voit peruuttaa suostumuksesi ja kuinka voit muuttaa
asetuksiasi evästekäytännöstämme sekä osoitteesta http://www.youronlinechoices.com/.
Mikäli olet yrittäjä tai palveluntarjoaja voimme käsitellä sähköpostiosoitettasi ja
puhelinnumeroasi ja lähettää uutiskirjeitä ja markkinointimateriaalia muokattuna erityisesti
sinua varten. Lisätietoa tästä sähköpostimarkkinointirekisteristä löydät tämän dokumentin
pääkohdasta 3. Voit peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa tällaista profilointia koska tahansa
ottamalla meihin yhteyttä info@ostalammilta.fi, tai peruuttamalla saamasi uutiskirjeen.
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3. Kenen kanssa jaamme tietojasi
Emme jaa tietojasi kolmansien osapuolten kanssa, paitsi lain edellyttämissä tilanteissa, tai jos
meillä on sinun nimenomainen suostumuksesi.
4. Tietojesi sijainti
Me säilytämme henkilötietojasi Googlen ja muiden palveluntarjoajien turvallisilla
palvelimilla. Koska otamme tietosuojan vakavasti kaikki henkilötietojen käsittelijämme ovat
tiukan vaitiolovelvollisuuden alaisuudessa koskien henkilötietojasi. Nettisivustomme
palvelimet sijaitsevat EU/ETA alueella ja sähköpostipalveluntarjoaja MailChimpin palvelin
sijaitsee USA:ssa. Kaikki kumppaniemme (domain.fi & Google & MailChimp) noudattavat
uutta GDPR asetusta henkilötietojen käsittelyssään omalta osaltaan.
5. Säilytys ja poistaminen
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun palvelu OstaLammilta.fi on olemassa tai pyydätte
kunnes pyydätte niiden poistoa.
6. Sinun oikeutesi
Olet oikeutettu pyynnöstä saamaan tietoja koskien henkilötietojasi, joita me säilytämme tai
muutoin käsittelemme. Olet myös oikeutettu siihen, että virheelliset henkilötietosi korjataan,
ja tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa oikeuttamme käsitellä tietojasi, tai pyytää
meitä poistamaan henkilötietojasi.
7. Päivitykset ja muutokset.
Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tai muuttaa. Kun teemme muutoksia tähän
Tietosuojakäytäntö, sisällytämme tähän päivämäärän, jolloin Tietosuojakäytäntöä on
viimeksi päivitetty. Jos tähän selosteeseen tai siihen, kuinka käytämme henkilötietojasi, on
tehty olennaisia muutoksia, tiedotamme sinua joko lisäämällä näkyvän tiedotteen sellaisista
muutoksista ennen muutosten tekemistä, tai lähettämällä sinulle suoraan tiedotteen.
8. Yhteystiedot
Mikäli jäi kysyttävää tai haluat vaikuttaa tietojesi tallentamiseen, ota yhteyttä:
info@ostalammilta.fi

Laadittu:

torstai, 24. toukokuuta 2018

3 (4)

3. OstaLammilta.fi sähköpostimarkkinoinnin yritysrekisteri
REKISTERINPITÄJÄ
OstaLammilta.fi-työryhmä
c/o Radio-TV Westerlund Oy
Mommilantie 10 B
16900 LAMMI
REKISTERIN NIMI
OstaLammilta.fi sähköpostimarkkinoinnin yritysrekisteri
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Lammilaisten yrittäjien ja palveluntarjoajien informointi ja ohjeistus kampanjaan liittyen.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Ylläpitää Uutiskirje-palvelua: Tavoittaa lammilaiset yrittäjät ja palveluntarjoajat. Tiedottaa
paikkakunnan tapahtumista ja yritysrintaman muutoksista ja muusta yrittäjiin /
palveluntarjoajiin liittyvästä toiminnasta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva
suoramarkkinointi tai pyytää tietojensa poistoa sähköpostitse joko peru uutiskirjelomakkeella tai info@ostalammilta.fi
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Yrityksen / palveluntarjoajan yhteyshenkilön tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja näiden tietojen
muutostiedot sekä muut rekisteröidyn yrityksen yksilöivät tiedot, kuten y-tunnus ja yrityksen
nimi.
Rekisteri kerää tietoihinsa mm. yrittäjän/palveluntarjoajan asiointihistoriaa uutiskirjeen
linkkeihin ja sivustolle.
Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot sekä
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
YTJ ja muut julkiset rekisterit (24.5.2018 saakka) 25.5.2018 alkaen vain suoraan ylläpitäjille
kirjallisesti tai suullisesti ilmoitetut yritystiedot. Ilmoittautuminen uutiskirjeen tilaajaksi
suoritetaan 25.5.2018 alkaenmyös edellä mainitusti; suullisesti tai kirjallisesti esim.
rekisteröitymislomakkeen kautta.
TIETOJEN LUOVUTUS
OstaLammilta.fi voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa
rajoissa. Tietoja ei luovuteta muille tahoille suoramarkkinointiin.
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REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän läsnäoloa ja
käyttäjätunnusta. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa.
Käytettävät laitteet on suojattu palomuurilla ja virustorjunnalla.
Tiedot kerätään palveluntarjoajan MAILCHIMP tietokantoihin, jotka ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja
vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.
Palvelun tiedot sijaitsevat fyysisesti palveluntarjoajan MailChimp palvelimilla USA:ssa ja ovat
täten ko. organisaation suojauksen alla.
TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteella: info@ostalammilta.fi
Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee OstaLammilta.fi
sähköpostimarkkinoinnin yritysrekisterissä olevia henkilötietoja.

