Tietosuojaseloste
Evästeiden käyttö Comtieto Oy:n verkkosivulla
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietoko
neelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästei
den avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet
asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus
Comtieto Oy:n asiakasrekisteri
● Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon
ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
● Annettujen tietojen perusteella syntyy lahjakortti-henkilörekisteri.
● Rekisterin rekisterinpitäjä on Comtieto Oy. Yhteyshenkilönä toimii Mikko Kortelainen.
● Rekisteri koostuu sähköisesti annettujen tilausten sisältämistä tiedoista sekä tilauksen
tekijän IP-osoitteesta
● Tiedot säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä kolme kuukautta
asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
● Tietoja annettaessa tiedot suojataan verkossa/tiedonsiirron aikana
TLS- ja SSL-suojattua yhteyttä hyödyntäen. Tilausvahvistus lähetetään myös tilaajalle
sähköpostin välityksellä ja tässä yhteydessä tietojen suojausta ei voida taata tilaajan käyttämän
sähköpostijärjestelmän osalta.
● Tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.
● Tietoja lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot
ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.
Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste (https://www.comtieto.fi/tietosuojaseloste_ja_rekisteriseloste)
1. Rekisterinpitäjä
Comtieto Oy Metallimiehenkuja 10, Otaniemi Campus, Aalto Yliopisto, Espoo, 02150
P. 09 42452090 info@comtieto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Kortelainen Comtieto Oy
3. Rekisterin nimi
Comtieto Oy:n asiakasrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilaajien asiakassuhteiden ylläpitoon
ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
5. Rekisterin tietosisältö
Yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite; Osoite; Puhelinnumero; Vierailuajankohta; IP-osoite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja lisätään rekisteriin tilauksen yhteydessä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu riittävän turvallisuustason
takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

