Tietosuojalauseke
Henkilötiedot
Kopio Niini Oy (jäljempänä Kopio Niini) menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Kopio Niinin tarjoamien verkkopalvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän
antamat henkilötiedot tallennetaan Kopio Niinin asiakasrekisteriin. Kopio Niini ei kerää eikä käsittele
käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.
Kopio Niini käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon sekä muihin vastaaviin liiketoimintaansa kuuluviin palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä antaa nimenomaisen
suostumuksensa siihen, että Kopio Niini voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää
henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen ilmoittamalla siitä Kopio Niinin asiakaspalveluun tai
Suomen suoramarkkinointiliittoon.
Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Kopio Niinin asiakaspalvelussa osoitteessa
Höyläämötie 2, Helsinki. Käyttäjä voi käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastusoikeuspyynnön Kopio Niinin henkilötietorekisterivastaavalle, osoite: Kopio Niini Oy, Henkilörekisterivastaava, Höyläämötie 2, 00380 Helsinki.
Kopio Niini käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.
Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö,
asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Evästeiden käyttö
Kopio Niinin verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi
ja nopeuttamiseksi Kopio Niini käyttää ns. evästeitä (“cookies”). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka
verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi.
Käyttäjä saa ilmoituksen evästeistä saapuessaan Kopio Niinin verkkosivulle. Käyttäjä voi halutessaan
torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Jos käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Kopio Niinin tarjoamia verkkopalveluja.

Analytiikan käyttö Kopio Niinin verkkopalveluissa
Kopio Niini käyttää Google Analytics -ohjelmaa verkkosivuillaan. Google Analytics -verkkoanalytiikkatyökalun avulla analysoidaan online-palvelun käyttöä palvelun käytettävyyden kehittämiseksi ja
parantamiseksi. Analytiikkatyökalun avulla kerätään tietoa mm. siitä, millä sivuilla palvelun käyttöoikeuden omaavat käyvät, millainen tieto käyttäjiä kiinnostaa ja mitä palveluun sisältyviä toimintoja
käytetään. Kerättyä tietoa voidaan analysoida ainoastaan Kopio Niinin omiin markkinointitarkoituksiin.
Verkkopalvelussa tapahtuvan käyttäjätiedon keräämisen Google Analytics -työkalulla voi estää
asentamalla selaimelle lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tietoturva

Kopio Niinin verkkopalvelujen käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät
ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta
hoitamisesta.
Kopio Niini järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.
Kopio Niini ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä
tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Lisätietoja

Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta: www.tietosuoja.fi.

