TIETOSUOJASELOSTE
YLEISTÄ
Palvelumme laadun varmistamiseksi keräämme, säilytämme ja käsittelemme joitakin
Sinua koskevia tietoja. Yksityisyytesi on meille kuitenkin tärkeää ja olemme
sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä miten
henkilötietoja keräämme, millä periaatteella niitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia
ja vaikutusmahdollisuuksia Sinulla on tietojasi koskien.
Käsittelemme Sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme Sinua lukemaan tämän
tietosuojaselosteen huolellisesti.
Hyödyt palveluistamme eniten mikäli hyväksyt, että käsittelemme Sinua koskevia
tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN
JA KÄSITELLÄÄN?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme Sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta
määrättyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksiamme ovat:

●
●
●
●
●
●

Sopimusvelvoitteiden toteuttaminen asiakkaillemme
Oikeudellisten velvoitteiden sekä vaateiden täyttäminen
Asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
Liiketoimintamme kehittäminen
Palveluidemme kohdentaminen Sinulle
Viranomaisten järjestelmän vaatimien tietojen täydentäminen

MITÄ HENKILÖTIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN JA MISTÄ
LÄHTEISTÄ?
Keräämme Sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa Sinulta itseltäsi
yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä.
Saatamme myös kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten yrityksesi
verkkosivuilta ja julkisista yritysrekistereistä. Käytämme myös Google Analyticspalvelua verkkosivustomme käyttäjätietojen keräämiseen, jotta voisimme analysoida
ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi, sekä kohdentaa kävijöille relevanttia
markkinointia.

Tyypillisiä tietoja joita saatamme kerätä Sinulta suoraan:
●
●
●
●

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
IP-osoite

Julkisista lähteistä kerättävät tiedot:
●
●
●
●

Nimi
Työpuhelinnumero
Työsähköpostiosoite
Yrityksen osoite

Suostumuksellasi käsiteltävät muut tiedot:
● Palveluidemme käyttämiseksi tarvittava tieto, kuten esimerkiksi tekemillemme
verkkosivuillesi tuleva tieto
● Käyttäytymisesi verkkosivuillamme

MILLÄ PERUSTEELLA HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN?
Huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittelyllemme on aivan lain edellyttämä
peruste. Saatamme käsitellä henkilötietoja usealla eri perusteella, kuten esimerkiksi
erilaisten oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sopimuksen käytäntöön
panemiseksi. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka
on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen.
Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.
Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen oikeudellinen peruste on useimmiten
EU:n tietosuoja- asetuksen (2016(679)

●

6 artiklan 1 kohdan a) alakohdan nojalla eli olet antanut suostumuksesi
henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten sekä

●

6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan nojalla eli käsittely on tarpeen sellaisten
sopimusten täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi sekä

●

6 artiklan 1 kohdan f) alakohdan nojalla eli käsittely on tarpeen Star Image
Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI JA LUOVUTETAANKO NIITÄ
KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?
Henkilötietojesi pääsääntöinen käsittely tapahtuu yrityksemme henkilöstöön
kuuluvien henkilöiden toimesta heidän suorittaessa työtehtäviään. Saatamme
käyttää sellaisia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita ja järjestelmiä, jotka
edellyttävät joitakin henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennuksen.
Tällöin myös huolehdimme siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietojasi
käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös
sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä
edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi mikäli olemme osana yritys- tai
liiketoimintakauppaa.

LUOVUTETAANKO TIETOJANI EU:N ULKOPUOLELLE?
Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset
luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan sellaisia tilanteita, jossa
käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Mikäli näin
tapahtuisimme, huolehtisimme siitä että tietojesi luovuttaminen, siirto, käsittely ja
tallennus tapahtuisivat lain edellyttämin perustein sekä riittävin suojamekanismein.

KAUANKO HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?
Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään, kuin on tarpeellista niiden
käyttötarkoituksella tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat
kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta tai tilanteesta riippuen, esimerkiksi siitä,
millaista palvelua tarjoamme Sinulle. Pyrimme pitämään Sinusta aina ajankohtaiset
ja oikeat tiedot.

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?
Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten
käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään
luottamuksellisina eikä niitä luovuteta muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka
luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten mukaisesti asiakkaillemme.
Pääsy henkilötietoihisi on suojattu henkilökuntamme käyttäjäkohtaisin tunnuksin,
salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käytämme kehittyneitä järjestelmiä jotka takaavat
tietoturvan. Päivitämme henkilökuntamme tietoturvasopimusta jatkuvasti. Tämän
lisäksi kaikilla henkilökuntaamme kuuluvilla henkilöillä on voimassaoleva
salassapitosopimus.

TIETOJEN ANTAMISEN PAKOLLISUUS JA ANTAMATTA
JÄTTÄMISEN SEURAUKSET
Mikäli et anna pyytämiämme henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, todennäköisesti
emme pysty palvelemaan Sinua saati täyttämään toimintamme tarkoitusta.
Pyydämme Sinulta aina vain välttämättömät tiedot tarvittaessa perusteluineen sekä
käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

ME KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ
Käytämme sivustoillamme evästeitä. Haluamme Sinun tietävän mitä evästeet ovat ja
miksi niitä käytetään.
Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet ovat pieniä tekstiä
sisältäviä tiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle
tai päätelaitteelle. Kun myöhemmin vierailet samalla sivustolla, ne kertovat että olet
palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän.
Evästeiden avulla sivustomme käyttämisestä tulee helpompaa ja nopeampaa. Niiden
avulla voimme parantaa käyttäjäkokemustamme. Kun tunnistamme käyttäytymisesi,
voimme esimerkiksi kohdentaa viestintäämme sinulle sopivaksi.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#L24P2205

MILLAISIA EVÄSTEITÄ KÄYTÄMME?
Evästeet ovat väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset evästeet poistuvat päätelaitteeltasi,
kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidempään, ennalta määrätyn ajan.
Saatamme käyttää sivustoillamme sekä väliaikaisia, että pysyviä evästeitä.
Jotkin evästeet voivat olla välttämättömiä sivuston tekniset toiminnan sekä käytön
kannalta. Saatamme käyttää myös suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia
evästeitä.
Suorituskykyä mittaavien evästeiden avulla kehitämme sivuston toimintaa
seuraamalla, miten käyttäjät käyttävät sivustoamme. Näiden keräämä tieto on
anonyymiä ja sitä käytetään parantamaan verkkosivustojen toimivuutta.
Toimintaa seuraavia evästeitä käytämme käyttäjän tunnistamiseen ja seurantaan.
Ne voivat sisältää myös käyttäjään kohdistettavia yksityistietoja, kuten nimi- ja
osoitetietoja. Sivustolla on kuitakin vain ne tiedot, jotka olet itse sille antanut. Myös
sivuston käyttöhistoriaasi voidaan hyödyntää, jotta voimme tarjota kohdennetumpaa
palvelua.
Saatamme hyväksyä sivustollamme myös kolmannen osapuolen lähettämiä
evästeitä. Esimerkiksi Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot
saattavat lähettää tietokoneellesi evästeitä käynnin aikana. Kolmannen osapuolen
toimijat vastaavat näistä evästeistä itse. He ilmoittavat evästekäytännöistään omilla
sivuillaan.

HALUATKO POISTAA EVÄSTEET?
Voit itse päättää verkkoselaimesi asetuksista, missä määrin haluat sallia evästeiden
toiminnan tietokoneessasi. Voit estää evästeet selaimessasi, poistaa jo tallennetut
evästeet sekä pyytää selaimesi ilmoitukset uusista evästeistä. Voit poistaa evästeet
selaimestasi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli poistat evästeet tai estät niiden
käytön, huomaathan että se saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

MILLAISIA OIKEUKSIA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA
MINULLA ON TIETOIHINI LIITTYEN?

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi nojalla, voit milloin tahansa peruuttaa
suostumuksen ilmoittamalla siitä meille esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen
info[at]starimage.fi

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja
sekä mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Sinulla on myös oikeus saada
täydentäviä tietoja henkilötietojeni käsittelyn perusteista.

Oikeus korjata virheet
Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan Sinua koskevat virheelliset tai
vanhentuneet tai muuten puutteelliset henkilötiedot

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info[at]starimage.fi

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun tai oikeutetun etumme perusteella,
Sinulla on oikeus vastustaa Sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin
käsittelyllä ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi Sinun
oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaatteen hoitamiseksi. On
huomioitavaa, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti voi enää palvella sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi
käsittelyä.

Oikeus saada tietosi siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen
täydentämiseksi, Sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot
yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle
palveluntarjoajalle.

MITEN VOIN TOTEUTTAA OIKEUTENI?
Voit toteuttaa edellä mainitusta oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi
sähköpostitse osoitteeseen info[at]starimage.fi. Tällöin pyydämme sinua
mainitsemaan vastausviestiin nimesi, osoitteesi, ja puhelinnumerosi sekä liittämään
viestiisi passi-, ajokortti- tai muu henkilötodistuskopio, jotta voimme varmistaa
henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit
tehdä myös valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

PÄIVITETÄÄNKÖ TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA?
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka
tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivityksemme saattavat tulla
ajankohtaiseksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan kun
olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Tämän vuoksi pyydämme Sinua
tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ TIETOSUOJA-ASIOISSA?
Star Image Oy
Puistokatu 8 M6
20100 Turku
Puhelinnumero 040 1818 295
Sähköposti: info[at]starimage.fi
Tietosuojavastaava: Samuli Tähtinen, toimitusjohtaja

Lisää tietoa tietosuojalainsäädännöstä ja meitä koskevista velvoitteista löydät
osoitteesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050.

SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
TEKIJÄNOIKEUDET
Star Image Oy:n www-sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti, ja
sen kopioiminen on kiellettyä ilman Star Image Oy:n kirjallista suostumusta.

VASTUUVAPAUS
Star Image Oy ei vastaa sivustolla mahdollisesti esiintyvistä virheistä, eikä niiden
aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Star Image Oy tekee parhaansa,
jotta kaikki sivustolla esiintyvä sisältö on ajantasaista ja virheetöntä. Mikäli huomaat
korjattavaa sivustollamme, lähetäthän ystävällisesti palautetta osoitteeseen
info[at]starimage.fi.
Käyttäjä sitoutuu Star Image Oy:n kanssa sopimukseen, jonka mukaan kaikki tästä
www-sivustosta johtuvien kiistojen selvittämiseksi sovelletaan Suomen lakia.
Star Image Oy pidättää oikeudet muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 1.7.2021

