Haluamme suojata yksityisyyttäsi.
Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka käsittelemme keräämiämme tai meille antamiasi
henkilötietoja. Lue seuraavat tiedot huolella, jotta ymmärrät, miten suhtaudumme henkilökohtaisiin
tietoihisi ja miten käytämme niitä.
Meille antamasi tiedot tarkoittavat tietoja, joita annat meille lähettäessäsi meille sähköpostia,
soittaessasi meille, ottaessasi meihin yhteyttä sosiaalisessa mediassa tai tietoja joita annat
toimeksiannon yhteydessä. Tämä koskee myös tietoja, joita annat osallistuessasi kilpailuun,
kampanjaan tai kyselyyn. Meille antamasi tiedot voivat sisältää, niihin kuitenkaan rajoittumatta, nimesi,
osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Pyydämme ainoastaan sellaista tietoa, jota
kulloiseenkin tarkoitukseen tarvitaan.
Lähettämällä tai antamalla nämä tiedot annat suostumuksesi siihen, että me keräämme ja
käsittelemme tietoja pystyäksemme tarjoamaan pyytämiäsi tietoja tai palveluja.
Tallennamme nämä tiedot sähköisesti ja osittain (tutkimusraportit) paperiversioina. Sähköiset tiedot
tallennetaan omalla suojatulla palvelimella sekä laskutukseen tarvittavat yhteystiedot Yohtoohjelmistoon sekä Netvisor laskutusohjelmaan. Paperilla olevat henkilökohtaiset tiedot tallennamme
omassa arkistossamme.
Jokaisella sivuston käyntikerralla keräämme automaattisesti seuraavia tietoja:


teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, jolla tietokoneesi on yhteydessä internetiin, kirjautumistiedot,
selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhyke, selaimen lisäosien tyypit ja versiot, laitetyypit,
käyttöjärjestelmä, suostumuksen kellonaika ja päiväys sekä alusta;

Meillä ei ole käytössä uutiskirjettä tai automaattista sähköpostilistaa.
Säilytämme henkilökohtaiset tietosi niin pitkään kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
mainittujen käyttötarkoitusten täyttämiseksi, paitsi jos sovellettava laki edellyttää tai sallii pidemmän
säilytysajan.
Voimme siirtää tietosi kolmansille osapuolille, jos laki niin edellyttää tai jos me annamme kolmansille
osapuolille tehtäväksi käsitellä valtuutuksellamme tietojasi.
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsiä, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama
verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics analysoi verkkosivuston käyttöä evästeiden avulla. Lisätietoja
Google Analyticsistä on osoitteessa http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html
Otamme mielellämme vastaan tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä, kommentteja ja
pyyntöjä. Voit myös olla yhteydessä kotisivujemme yhteydenottopyyntölomakkeen kautta.

Vi vill skydda din integritet.
Denna integritetspolicy beskriver principerna som gäller för hur vi behandlar personuppgifter som vi
samlar in från dig eller som du tillhandahåller. Läs dokumentet noggrant för att få insikt i våra principer
och rutiner avseende dina personuppgifter och hur de hanteras.
Information som du uppger för oss är information som du uppger för oss genom att kommunicera med
oss via e-post, telefon eller sociala medier eller vid ett beställt uppdrag. Informationen omfattar
uppgifter som du uppger när du deltar i tävlingar, kampanjer eller förfrågningar. Informationen som du
uppger för oss kan omfatta, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer.
Vi kommer endast att begära uppgifter som krävs för det specifika ändamålet.
Genom att överlämna dessa uppgifter ger du oss tillåtelse att samla in och bearbeta uppgifterna för att
kunna tillhandahålla den information och tjänster som du har begärt av oss.
Vi sparar denna information elektroniskt och delvist på papper. Den elektroniska informationen sparas
på en egen skyddad server och den kontaktinformation som behövs för faktureringen i Yohtoprogrammet samt Netvisor faktureringsprogrammet. Den personliga information som sparas på
papper sparar vi i vårt arkiv.
Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:


teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol) som din dator använder för att
ansluta till internet, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszon, typer
och versioner av plugin-program i webbläsaren, enhetstyper, operativsystem, tid och datum
för medgivande samt plattform

Vi använder ej nyhetsbrev eller automatiska e-postlistor.
Vi lagrar dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i
denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.
Vi kan komma att överlåta dina uppgifter till tredje part om så krävs i lag eller om tredje part anlitas för
att bearbeta dina uppgifter under vår översyn.
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc.
Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur webbplatsen används. Mer
information om Google Analytics finns på http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html
Vi tar gärna emot frågor, kommentarer eller begärelser angående denna integritetspolicy. Du kan även
använda vår blankett.

