Tietosuojaseloste Puuvaja Oy
Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Puuvaja Oy (0775345-1), ja rekisteriä käyttää Puuvaja Oy. Rekisteriin liittyvissä asioissa
voi ottaa yhteyttä Harri Vannesluomaan harri@puuvaja.fi tai 02 536 9204 .

Evästeiden keruu
Puuvaja Oy kerää sivustonsa www.puuvaja.fi kävijätietoja, tarkemmin sanoen evästeitä, Google Analytics webanalytiikkatyökalulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi paremman
käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Yleisesti ottaen evästeitä käytetään sivustokävijöiden
käyttäjämieltymysten selvittämiseksi, tiedon tallentamiseksi esimerkiksi ostoskoria varten sekä anonyymin
seurantatiedon tuottamiseksi kolmansien osapuolten sovelluksille, kuten Google Analyticsille. Google
Analyticsin avulla Puuvaja Oy pääsee esimerkiksi näkemään, jos jokin sivusto ei ole käyttäjän kannalta
toimiva tai jos jonkin sivun sisältä ei mitä luultavammin kiinnosta kävijää.
Tämä sivusto kerää anonyymeja käyttäjätietoja Google Analyticsille, jotta www.puuvaja.fi-sivustoa voisi
kehittää yhä toimivammaksi, mielenkiintoisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Pääasiallisesti evästeet
tekevät siis sivuston käyttökokemuksesta aina paremman. Jos kuitenkin niin toivot, voit estää evästeiden
keruun tällä sivustolla tai muilla sivustoilla.
Evästeillä kerättyä seurantatietoa säilytetään 26 kuukautta. www.puuvaja.fi voi myös sisältää linkkejä
muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta Puuvaja Oy ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen
yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. On suositeltavaa tutustua näiden palveluiden
yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Muut tiedonkeruukanavat
Jos kävijä täyttää yhteystietolomakkeen tai lähettää sähköpostia mihin tahansa puuvaja.fi-päätteiseen
sähköpostiosoitteeseen, hänen täyttämät ja/tai lähettämänsä tiedot tallentuvat Puuvaja Oy:n sähköpostin
palvelimelle. Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ne
poistetaan 2 vuoden kuluttua, jos asiakassuhde ei ole tuolloin enää voimassa.

Kerättävät tiedot
Puuvaja Oy kerää tietoja asiakkaistaan. Lomakkeella henkilöistä kerätään nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Sähköpostiviesteistä Puuvaja Oy vastaanottaa lähettäjän nimen ja sähköpostiosoitteen
sekä mahdolliset muut tiedot, mitä henkilö tarjoaa omaehtoisesti viestissään.

Tietojen oikaisu ja poisto
Jos haluat tarkistaa, muuttaa tai poistaa tietosi, ilmoita siitä harri@puuvaja.fi.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturvatoimet
Henkilötiedot turvataan teknisillä toimenpiteillä, joiden ansiosta tietoihin eivät pääse muut kuin yrityksen
henkilökunta itse. Järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja tietokoneen käyttö on
suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla keinoilla.

