Tietosuojalausunto
T:mi Kari Kangasluomalle on erittäin tärkeätä suojata verkkosivustojensa
käyttäjien henkilötietojen turvallisuus ja kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä.
Noudatamme sinulta saamiemme henkilötietojen käsittelyssä tätä
tietosuojalausuntoa sekä yksityisyyden suojaa koskevia Suomen lakeja ja
asetuksia.
Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojalausuntoon, koska
rekisteröitymällä sivustojemme käyttäjäksi sitoudut noudattamaan sitä ja sen
mukaisia käytäntöjä.
T:mi Kari Kangasluoma päivittää tätä lausuntoa tarvittaessa, toiminnan ja
palveluiden kehittymisen myötä. Kehotamme, että käyt tutustumassa siihen
aika ajoin ollaksesi tietoinen lausunnon päivityksistä.

Kerättävien tietojen kuvaus

Yleinen käyttäjätieto

Seuraamme verkkosivustojemme käyttöä keräämällä yleistä käyttäjätietoa
sivustojen selailun yhteydessä. Tällöin ei kerätä minkäänlaisia henkilötietoja.
Keräämme esimerkiksi tietoa verkkosivustollamme käyneiden käyttäjien
lukumäärästä ja kävijän Internet-palveluntarjoajan verkkotunnuksesta.
Tarvitsemme kyseisiä tietoja seurataksemme sivustojemme käyttöä.

Henkilötiedot

Kun sinua vaaditaan rekisteröitymään käyttääksesi näitä sivustoja, T:mi Kari
Kangasluoma kerää sinusta vapaaehtoisesti luovuttamiasi henkilötietoja (nimi,
osoite, ammatti, sähköpostiosoite).

Kuinka henkilötietoja käsitellään

T:mi Kari Kangasluoma noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain
(22.4.1999/523) määräyksiä. Sivuston rekisteröidyt käyttäjät ovat
henkilörekisterissä, jonka rekisterinpitäjä on T:mi Kari Kangasluoma (Puhelin:
050 343 1554, yhteyshenkilö: Kari Kangasluoma). Henkilötietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja ne tallennetaan suojatulle palvelimelle, jolle ulkopuolisten
pääsy pyritään estämään turvaohjelmistoin.
Henkilötietoja käytetään käyttäjäsuhteen ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen
sekä palvelujemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. T:mi Kari Kangasluoma voi
myös lähettää sinulle tietoa T:mi Kari Kangasluoman tuotteista tai palveluista
sähköpostitse tai postitse (esim. uutisia tai artikkeleita). Mikäli et halua
vastaanottaa näitä tiedotteita, voit informoida meitä tästä esimerkiksi
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kari@kangasluoma.com tai kirjeitse yllä
mainittuun osoitteeseen. Pyydämme sinua tällöin ystävällisesti kertomaan
viestissäsi nimesi, käyttäjätunnuksesi ja verkkosivustomme nimen.
T:mi Kari Kangasluoma voi luovuttaa rekisteröimiään henkilötietoja EU:n ja
Euroopan talousalueella sijaitseville konserniyhtiölle käyttäjäsuhteen
ylläpitämisen, hoitamisen ja palvelujemme tarjoamisen tarkoituksessa.
Henkilötietojasi ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman
erikseen antamaasi kirjallista suostumusta.

T:mi Kari Kangasluoman suomalaiset alihankkijat, jotka suorittavat
sivustomme tekniseen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, voivat tarvita pääsyn
henkilötietoja sisältävälle palvelimellemme. Kyseiset alihankkijat ovat
vaitiolovelvollisia mahdollisesti tietoonsa saamien henkilötietojen osalta.
T:mi Kari Kangasluoma voi käyttää keräämiään henkilötietoja myös
tutkiakseen ja/tai estääkseen laitonta toimintaa tai toimintaa, joka uhkaa T:mi
Kari Kangasluomaa tai vaarantaa sivustojemme toiminnan.

Evästeiden (cookies) käyttö

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita lähetetään selaimeesi ja jotka tallentuvat
tietokoneesi kovalevylle. Toisinaan evästeet syntyvät ja siirtyvät kovalevyllesi,
kun rekisteröidyt ensimmäisen kerran jollekin verkkosivustolle. Ne tunnistavat
jatkossa tietokoneesi ja päästävät sinut sivustolle ilman, että sinun täytyy
uudelleen kirjautua sille. Evästeitä käytetään ainoastaan nopeuttamaan
pääsyäsi verkkosivuille ja tietoihin, joihin haluat tutustua. Valtaosa selaimista
hyväksyy evästeet, mutta yleensä voit itse muuttaa selaimesi asetuksia niin,
että evästeiden siirto estyy. Sinun tulee kuitenkin huomioida, että estäessäsi
evästeiden siirron selaimesi toiminnallisuus saattaa heiketä.

Verkkosivustojemme kohderyhmä

Sivustomme on suunnattu vain aikuisille.

Tarkastukset ja korjaukset

Voit halutessasi tarkistaa, mitä tietoa sinusta on henkilörekisteriin talletettu,
kieltää tietojesi käytön tai vaatia tietojasi poistettavaksi tai korjattaviksi

lähettämällä asiaa koskevan viestin sähköpostiosoitteeseen
kari@kangasluoma.com tai kirjeitse edellä mainittuun osoitteeseen. Pyydämme
ystävällisesti kertomaan kaikissa viesteissäsi nimesi, käyttäjätunnuksesi ja
verkkosivustomme nimen.

Yhteystiedot

Mikäli haluat lähettää palautetta tai esittää kysymyksiä koskien tätä
tietosuojalausuntoa tai ottaa muusta syystä yhteyttä, voit lähettää T:mi Kari
Kangasluomalle sähköpostia osoitteeseen: kari@kangasluoma.com.

