TIETOSUOJASELOSTE PEKAN LEIPÄ OY:N HENKILÖTIETOJA SISÄLTÄVÄSTÄ KÄYTTÄJÄREKISTERISTÄ
Päivitetty: 5.7.2018
1) Rekisterin ylläpitäjä
Pekan Leipä Oy
Villenkatu 43
18200 Heinola
2) Rekisteriasioista vastaava henkilö
Anne Mussalo
Anne.mussalo@pekanleipä.fi
Puh. (03) 877 330
Pekan Leipä Oy
Villenkatu 43
18200 Heinola
3) Rekisterin nimi
Pekan Leipä Oy:n käyttäjärekisteri
4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään keräämällä Pekan Leipä Oy:n verkkosivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia
tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista sekä lisätietojen tarjoamista varten.
5) Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet, osoitetiedot,
sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, jotka ovat täyttäneet Pekan Leipä Oy:n sivustolla olevan
yhteydenottolomakkeen.
Rekisteriin kerättäviä teknisiä tietoja ovat esimerkiksi sivuston kävijämäärät, suosituimmat sivut,
kellonaika, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä
palvelun käyttäjän maa.
6) Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeen.
7) Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla.
Evästeet
Sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa
käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden

tarkoitus on parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa,
mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
Kolmannen osapuolen palvelut
Käytämme kävijätilastointiin kolmansien osapuolten seurantakoodeja: Google Analytics- ja Sanoma
Marketing -seurantakoodeja.
Lisätietoja:
Google Analytics:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Pekan Leipä Oy:n sivustolla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille
sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Pekan Leipä Oy:n
hallinnassa eikä Pekan Leipä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä
aineistosta.
8) Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan
henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.
Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:
sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei yhteistyökumppani ole sitä kieltänyt
viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.
9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10) Rekisterin suojauksen periaatteet
Pekan Leipä Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen
riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu
riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen
suojaamisen osalta, jota Pekan Leipä Oy noudattaa. Pekan Leipä Oy ottaa huomioon
henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset
vaatimukset.
10) Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi
hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään
koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja
allekirjoitettuna kohdassa kaksi (2) mainitulle henkilölle.
Käyttäjällä on pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, käyttäjällä on oikeus
peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Edellä mainitut pyynnöt ja ilmoitukset pyydämme lähettämään edellä kohdassa kaksi mainitulle
yhteyshenkilölle.
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
11) Muutokset tietosuojaselosteeseen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa
tarkistaa säännöllisesti.

