REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Juha Tissari Oy
Y-tunnus 1986231-3
Asemakatu 12, 70100 Kuopio
2. Rekisteristä vastaava henkilö
Juha Tissari
juha@tissari.fi | p. 050 918 9345
Asiakaspalvelumme (toimisto@tissari.fi, p. 044 732 5234)
vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
3. Rekisterin nimi
Juha Tissari Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena Juha Tissari Oy:n yhteydenpito
asiakkaiden yhteyshenkilöihin ja potentiaalisten
asiakkaiden vastuuhenkilöhin. Lisäksi henkilötietoja
voidaan käyttää markkinointitoimenpiteissä.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Yritys/organisaatio ja asema
- Yrityksen/organisaation osoitetiedot
- Toimiala
- Asiakkuuden tyyppi
6. Rekisterin tietolähteet
- Henkilön itsensä luovuttamat tiedot
(puhelimitse, sähköpostilla tai vastaavalla tavalla).
- Kolmannen osapuolen yksityisistä ja julkisista
rekistereistä saadut tiedot
Rekisteri koostetaan Juha Tissari Oy:n
asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä
manuaalisella päivityksellä.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU- tai ETAalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä
muodossa. Henkilötietojen ja tallenteiden käyttö on
rajattu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin perustuvalla
suojauksella. Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat
suojattu palomuureilla.
9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin
merkityt tiedot ja kieltää tietojensa luovuttaminen ja
käsittely suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.
10. Tietojen arkistointi ja hävittäminen
Tietoja poistetaan henkilön pyynnöstä tai asiakassuhteen
loppumisen vuoksi.

Evästeet
Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käyttämiemme
evästeiden käytön.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi
sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai
päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivulla
ne kertovat sivustolle, että olet palannut. Evästeet siis
auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän.
Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä
helpompaa ja nopeampaa. Voimme niiden avulla
viilata käyttäjäkokemustasi tehokkaammaksi ja
miellyttävämmäksi.
Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.
Millaisia evästeitä sivustomme käyttää?
Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset
poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät
evästeet säilyvät pidemmän, mutta ennalta määritellyn
ajan.
Sivuston teknisen toimivuuden ja käytettävyyden
kannalta tietyt evästeet ovat välttämättömiä. Nämä eivät
kerää tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa,
vaan auttavat sivustoa toimimaan oikein. Näiden lisäksi
käytämme suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia
evästeitä.
Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa
siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Nämä
evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja,
vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan
parantamaan sivuston yleistä toimivuutta.
Sivustomme käyttää Google Analytics -evästettä. Näiden
evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa
kyseisten toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita
EU:n ulkopuolella.
Miten evästeitä hallitaan ja kuinka ne poistetaan?
Sinulla on mahdollisuus päättää itse verkkoselaimen
asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia
evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää uusien
evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat
evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien
evästeiden tallentamista.
Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä
asetukset käyttämäsi selaimen ohjeiden mukaisesti.
Ohjeita evästeiden poistoon löydät osoitteesta www.
aboutcookies.org.
Jos estät evästeiden käytön tai poistat ne käytöstä,
saattaa se haitata joitakin verkkosivujemme
toiminnallisuuksia.

