SHOP-SOLUTIONS OY HUOLEHTII TIETOTURVALLISUUDESTA ASIOIDESSASI
shopsolutions.fi -verkkosivuilla
Asiakkaittemme tietosuoja on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa
mahdollisimman läpinäkyvästi.
Käytämme teknisiä tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi käyttö-oikeuksien hallinta ja valvonta sekä erilaiset palvelua suojaavat tietoturvasovellukset.
Yhteys shopsolutions.fi ja asiakkaan tietokoneen välillä suojataan käyttämällä SSL/TLS-suojausta. SSL/
TLS-turvakäytäntö suojaa tietoliikenteen siten, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty yhteyttä seuraamalla
näkemään tai muuttamaan luottamuksellisia tietojasi. Verkkoasiointi shopsolutions.fi verkkosivuilla on
turvallista. Se edellyttää kuitenkin myös, että oma tietokoneesi on riittävän suojattu.
		
Tilatessasi uutiskirjeen verkkosivuiltamme jätämäsi nimesi ja sähköpostiosoitteesi tiedot tallentuvat
tietokantaamme ja uutiskirjepalvelun (Mailchimp) palvelimella erillisessä tietokannassa. Käytämme antamaanne sähköpostiosoitetta ainoastaan lähettääksemme teille MailChimp -postitusjärjestelmän kautta
uutisia, tapahtumia ja muuta informaatiota sähköpostilla antmaanne sähköpostiosoitteeseen.
Käyttämme siis sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jonka kanssa olemme sopineet tietosuojaan liittyvistä asioista. MailChimp-palvelun toimittaja on
sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan Unionin komission hyväksymiä
yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.
Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista järjestelmistä, jolloin poistamme tai anonymisoimme tiedot,
mikäli se on edellä mainittujen tarpeiden puitteissa mahdollista.
Shopsolutions.fi -verkkosivuilla hyödyntää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n analysointityökalu.
Sivustolla vierailustanne havainnoituja tietoja säilytetään Google Analytics -analytiikkapalvelun erillisessä
tietokannassa. Google Analytics käyttää tekstitiedoston muodossa olevia evästeitä parantaakseen shopsolutions.fi -sivuston käytön analysointia. Google lähettää ja tallentaa evästeillä tuotettua tietoa verkkosivuston käytöstäsi. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö edellyttää sitä
tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin tietoihin, joita
Googlella voi olla sinusta.
Käytämme palvelussamme evästeitä (cookies). Verkkosivuilla yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä
tunnistetiedostoja. Evästeiden käyttö ei näy sivustolla olevalle eikä rasita vierailijan tietokonetta.
Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme
evästeitä myös verkkosivujen kävijäliikenteen seurantaan kehittääksemme palvelumme laatua.
Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä ja myös tiedon analysointi.
Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selainasetuksissasi. Huomioi, että osa sivujen
ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty.
Lisätietoa evästeistä löydät esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytännön.
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