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Tietosuojaseloste
Tietosuoja
Näiden sivujen hallinnoijat ottavat henkilötietojesi suojaamisen erittäin
vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja laissa
määriteltyjen tietosuojamääräysten sekä tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.
Verkkosivujamme voi useimmiten käyttää ilman henkilökohtaisten tietojen
ilmoittamista. Mikäli sivustollamme kerätään henkilökohtaisia tietoja
(esimerkiksi nimi, osoite tai sähköpostiosoitteet), on niiden antaminen
vapaaehtoista aina kun se on mahdollista. Näitä tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille ilman, että selvästi myönnät siihen luvan.
Huomaathan, että internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim.
sähköpostiviestinnässä) saattaa olla turvallisuusaukkoja. Tietoja ei voi täysin
suojata kolmannen osapuolen pääsyltä.
Evästeet
Internetsivut käyttävät osittain niin sanottuja evästeitä. Evästeet eivät
vahingoita tietokonettasi eivätkä sisällä viruksia. Evästeet auttavat meitä
tekemään tarjontamme helpommaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi
käyttää. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan
tietokoneellesi ja palvelimellesi.
Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin sanottuja lyhytaikaisia evästeitä.
Ne poistetaan automaattisesti, kun olet päättänyt vierailusi sivustollamme.
Muut evästeet jäävät päätteesi muistiin, kunnes poistat ne. Näiden
evästeiden ansiosta pystymme tunnistamaan selaimesi, kun seuraavan
kerran vierailet sivustollamme.
Voit määrittää selaimesi asetukset siten, että saat tiedon evästeiden
sijoittamisesta ja voit päättää sallia ne vain yksittäistapauksissa. Voit myös
määrittää, ettei evästeitä hyväksytä tietyissä tai missään tapauksissa. Lisäksi
voit aktivoida toiminnon, joka poistaa evästeet automaattisesti aina, kun
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suljet selaimen. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivun
toiminta saattaa olla rajoittunutta.
Palvelimen lokitiedostot
Sivujen operaattori kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin
palvelimen lokitiedostoihin (Server Log Files), jotka selaimesi välittää meille
automaattisesti. Näitä ovat:
> selaimen tyyppi ja versio
> käytetty käyttöjärjestelmä
> liikenteen lähde (Referrer URL)
> yhteyttä ottavan tietokoneen isäntäpalvelimen nimi (Hostname)
> palvelimen lähettämän pyynnön kellonaika
Näitä tietoja ei voi yhdistää tiettyihin henkilöihin. Näitä tietoja ei yhdistetä
muihin tietolähteisiin. Pidätämme oikeuden tarkastaa nämä tiedot
jälkikäteen, mikäli meillä on konkreettista näyttöä lainvastaisesta käytöstä.
Google Analytics
Tämä verkkosivusto hyödyntää Google Analytics -kävijäseurantapalvelun
toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat. Käyttö kattaa toimintatavan
"Universal - Analytics". Tällä tavoin on mahdollista yhdistää useiden laitteiden
tietoja, istuntoja ja vuorovaikutuksia salanimettyyn käyttäjätunnukseen (User
ID) ja siten tutkia käyttäjän toimia eri laitteilla.
Google Analytics käyttää niin sanottuja evästeitä. Ne ovat tekstitiedostoja,
jotka tallennetaan tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivun käytön
tutkimisen. Evästeiden avulla kerätyt tiedot tämän verkkosivun käytöstäsi
välitetään ja tallennetaan useimmiten Googlen palvelimelle, joka sijaitsee
Yhdysvalloissa. Tällä verkkosivulla käytössä olevan IP-anonymisoinnin vuoksi
IP-osoite lyhennetään, ennen kuin se välitetään eteenpäin Euroopan Unionin
jäsenmaiden tai muiden Euroopan Talousalueen sopimukseen kuuluvien
maiden alueella. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite välitetään Googlen
palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google Analyticsin
puitteissa selaimesi välittämää, anonymisoitua IP-osoitetta ei yhdistetä
muihin Googlen tietoihin.

23.07.2018

2/5

> Tietosuojaseloste

www.unisto.com

Oikeusperusta Google Analyticsin käyttämiseen on § 15 kohta 3 TMG
(telemedialaki) tai EU:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 alakohta f.
Lähettämämme tiedot, jotka on yhdistetty evästeisiin, käyttäjän
tunnistamiseen (esim. User ID) tai mainostunnuksiin, poistetaan
automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Tiedostot, joiden säilytysaika on
päättynyt, poistetaan automaattisesti kerran kuussa. Lisätietoja
käyttöehdoista ja tietosuojasta löydät osoitteesta:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de
Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen tuottamia ja
verkkosivun käyttöösi liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi). Näin
tehdäksesi lataa ja asenna seuraavan linkin kautta saatava selaimen lisäosa
(browser plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Estä jatkossa Google Analyticsia keräämästä tietoa tällä verkkosivulla. Tällöin
päätteellesi sijoitetaan Opt-Out-eväste. Jos poistat evästeesi, sinun täytyy
napsauttaa linkkiä uudestaan.
LeadForensicsin käyttö
Tällä verkkosivulla käytetään LeadForensics-yrityksen
(www.leadforensics.com) tuotteita ja palveluita markkinointi- ja
optimointitarkoituksiin. LeadForensicsin päätoimipaikka on Communication
House 26 York Street, London, W1U 6PZ Iso-Britannia. LeadForensics välittää
organisaatiotasi koskevia, yksittäisiä tietoja mukaan lukien puhelinnumeron,
internet-osoitteen, SIC-koodin ja yrityksen kuvauksen. Tässä yhteydessä
LeadForensics näyttää verkkosivulla vierailusi tosiasiallisen sivuhistorian,
mukaan lukien kaikki sivut, joilla kävit ja joita katselit, sekä kuinka kauan
vietit aikaa kyseisellä sivulla. Tietoja ei missään tapauksessa käytetä
yksittäisen sivuillakävijän henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Mikäli IPosoitteita kerätään, ne lyhennetään välittömästi keräämisen jälkeen. Tämän
sivun hallinnoijan toimesta LeadForensics käyttää kerättyjä tietoja
verkkosivulla käyntisi arviointiin, raporttien luomiseen verkkosivutoiminnoista
ja muiden verkkosivun ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden
tuottamiseen verkkosivun hallinnoijalle.
Selaimen lisäosa (Browser Plugin)
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Voit määrittää selaimesi asetuksissa evästeiden eston. Haluamme kuitenkin
huomauttaa, ettet siinä tapauksessa ehkä voi käyttää kaikkia verkkosivun
toimintoja. Voit lisäksi estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen
tuottamia ja verkkosivun käyttöösi liittyviä tietoja (mukaan lukien IPosoitteesi). Näin tehdäksesi lataa ja asenna seuraavan linkin kautta saatava
selaimen lisäosa (browser plugin):
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Löydät Googlen tietosuojaselosteesta lisätietoa siitä, miten Google Analytics
toimii käyttäjätietojen suhteen:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Yhteydenottolomake
Jos lähetät meille pyyntöjä yhteydenottolomakkeella, tallennamme
lomakkeessa antamasi tiedot mukaan lukien yhteystietosi, jotta voimme
käsitellä pyyntöäsi ja siihen mahdollisesti liittyviä lisäkysymyksiä. Emme
luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.
Tiedot uutiskirjeitä varten
Jos haluat tilata verkkosivulla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme
sähköpostiosoitteesi sekä tietoja, joiden avulla voimme tarkastaa, että
ilmoittamasi sähköpostiosoite kuuluu sinulle ja että suostut
vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä. Käytämme näitä tietoja
ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä anna niitä
kolmansille osapuolille.
Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen
tallentamiseen sekä niiden käytön uutiskirjeen lähettämiseen. Peruuta
suostumus uutiskirjeessä näkyvän "Peru"-linkin kautta.
SSL-salaus
Tällä sivulla käytetään turvallisuussyistä ja luottamuksellisten sisältöjen
suojauksen takia SSL-salausta. Luottamuksellista sisältöä on esimerkiksi
pyynnöissä, joita sinä sivun hallinnoijana lähetät meille. Tunnistat salatun
yhteyden siitä, että selaimen osoitekentässä näkyvä "http://" muuttuu
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muotoon "https://" sekä siitä, että selaimesi osoitekentässä näkyy
lukkosymboli.
Kun SSL-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea tietoja,
jotka välität meille.
Oikeus ilmoittamiseen, poistamiseen ja estämiseen
Sinulla on oikeus saada milloin tahansa ilmaiseksi tietoa tallennetuista
henkilötiedoistasi, niiden lähteestä ja vastaanottajasta ja tietojenkäsittelyn
tarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus vaatia näiden tietojen oikaisua,
estämistä tai poistamista. Jos sinulla on lisää kysyttävää tästä aiheesta tai
muista henkilötietoja koskevista aiheista, voit milloin tahansa ottaa meihin
yhteyttä. Yhteystietomme löytyvät kohdasta Julkaisutiedot (Impressum).
Mainoskirjeiden vastustaminen
Tällä vastalauseella kielletään käyttämästä yhteystietoja, jotka on lain
mukaan täytynyt julkaista, sellaisten mainosten ja tiedotteiden
lähettämiseen, joita ei ole selvästi tilattu. Sivujen hallinnoijilla on
yksiselitteisesti oikeus ryhtyä oikeustoimiin, mikäli heille toimitetaan
tilaamatta mainostiedotteita, kuten niin sanottuja roskapostiviestejä.
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