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Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely
Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla
kirjautumista vaativia osioita. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen
käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun
kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta
poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla
käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa
http://www.google.fi/policies/privacy/
Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä
kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä
edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin
kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.
Verkkosivusto sisältää verkkokaupan, yhteydenottolomakkeen ja blogin. Näiden kautta lähetetyt tiedot
arkistoituvat palveluun. Verkkokaupan henkilö- ja tilaustiedot tallentuvat järjestelmään sekä ylläpitäjän
sähköpostiin. Yhteydenottolomakkeen tiedot välittyvät ainoastaan sähköpostiin. Näitä tietoja ovat nimi,
sähköposti ja viesti. Blogin tiedot tallentuvat järjestelmään. Tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, sivusto,
blogin kommentti ja ip-osoite. Lisäksi blogin toimintatavoin kommentti ilmestyy verkkosivuille.
Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn
yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista
voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten
tietojen osalta.
Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija.

1. Rekisterinpitäjä
Netzoner Finland
Lumikontaival 2
60200 SEINÄJOKI
Y-tunnus: 2442939-7
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lari Väli-Torala
Puhelin: 040 1935 002
Sähköposti: info@netzoner.fi
3. Rekisterin nimi
Verkkokaupparekisteri (netzoner.fi -sivustolla)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään verkkokauppatilausten yhteydessä. Kerätyt henkilötiedot
poistetaan järjestelmästä, kun määritelty aika on ohi.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön yksilöintitiedot:
Etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoite. Verkkokauppatilauksen yhteydessä
tallentuu myös ip-osoite, josta tilaus on tehty sekä tiedot internetselaimesta.
Muut tiedot:
Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista / palveluista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kertyvät asiakkaan tilauksen yhteydessä antamista tiedoista.
7. Tietojen säännönmukainen luovutus
Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän ja asiakkaiden väliseen asioiden hoitoon.
Muuhun tarkoitukseen tai muille tahoille rekisterin tietoja ei luovuteta.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Verkkokauppatilauksen yhteydessä syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot on tallennettu suomalaiselle palvelimelle ja niitä koskee Suomen lainsäädäntö.
Henkilötietoja käsittelevillä sivuilla on käytössä SSL-suojaus. Asiakasrekisteri on salasanasuojattu ja siihen
on pääsy vain verkkosivustoa ylläpitävillä henkilöillä. Käytössä on myös palomuuri sekä virus- ja
haittaohjelmien torjuntaohjelmisto.
10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:
http://tietosuoja.fi
Sivuilta löytyy myös esimerkki tarkastuspyyntölomakkeesta.
Halutessanne tarkastaa teitä koskevat tietonne, lähettäkää tarkastuspyyntölomake
täytettynä osoitteeseen:
Netzoner Finland
Lumikontaival 2
60200 SEINÄJOKI
Puhelimitse emme valitettavasti voi luovuttaa tietoja rekisteriasioista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Lisätietoja
tiedon korjaamisesta löytyy esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta:
http://tietosuoja.fi Sivuilta löytyy myös esimerkki tietojen korjausvaatimuslomakkeesta:
Halutessanne korjata teitä koskevat tietonne, lähettäkää korjausvaatimuslomake täytettynä osoitteeseen:
Netzoner Finland
Lumikontaival 2
60200 SEINÄJOKI
Puhelimitse emme valitettavasti voi käsitellä tietoja rekisteriasioista.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Netzoner.fi -verkkosivusto ei käytä ilman asiakkaan suostumusta rekisterin tietoja suoramainontaan.

