TIETOSUOJASELOSTE

Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
Verkkosivut
Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab sitoutuu suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi.
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja muita soveltuvia säännöksiä.
Tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten verkkosivuihin ja sähköisiin
järjestelmiin liittyviä henkilötietoja käsitellään. Satama käsittelee sivuston kautta kerättyjä
henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötiedot keräätään asiakas- ja markkinointirekisteriin.
Pyydämme sinua lukemaan tämän Tietosuojaselosteen huolellisesti. Mikäli et hyväksy tätä
Tietosuojaselostetta, oletamme sinun lopettavan sivuston käytön heti.
Evästeet
Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita tekniikoita kävijäliikenteen tilastointiin sekä
mahdollistamaan ja helpottamaan digitaalisten palvelujen käyttöä. Eväste ei yleensä
vahingoita päätelaitetta. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien
toiminnallisuuteen.
Henkilötietojen käsittely
Sivustomme on teknisesti jaettu osioihin, joista osaa varten keräämme henkilötietojasi
ja osaa voidaan käyttää ilman minkäänlaista henkilötietojen käsittelyä. Satama kerää
henkilötietoja sivuston kautta mm. lomakkeiden avulla ja/tai syötettäessä henkilötietoja.
Käsittelemme potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakastapahtumiin
osallistuttaessa tai tulevista yhteydenotoista. Tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään
asiakasrekisterimme tietosuojaselosteen mukaisesti.
Kun vierailet sivustolla, tietokoneesi lähettää meille automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita
tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta olet ohjautunut sivustolle).
Käsittelemme henkilötietoja
•
varmistaaksemme sivuston tehokkaan ja turvallisen käytön
•
parantaaksemme sivuston laatua
•
kehittääksemme ja lisätäksemme palvelujen tarjontaa
•
ottaaksemme sinuun yhteyttä
•
kerätäksemme ja tutkiaksemme sivuston käyttäjätilastoja (esim. millä sivuston
osilla käyttäjät vierailevat ja miten paljon aikaa he viettävät). Satama käyttää sivustollaan
verkkosivujen kävijäseurantapalveluja, kuten Google Analytics -palvelua, kerätäkseen
anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa sivuston sisältöjä. Voit
estää kävijäseurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout.
Sosiaalisen median liitännäiset
Verkkoivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin

sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä. Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi
lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen
avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen
tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut
kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin verkkosivustoilla ja palveluissa
oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin
sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Kaskisten
satamalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä se ole
vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.
Käyttäjän tietoja ei lähetetä sosiaalisten laajennusten kautta. Sivuston käyttäjä voi estää
yksilöivien henkilötietojensa näkyvyyden myös nk. sosiaalisille laajennuksille käyttämällä
sivustoa niin, ettei ole samanaikaisesti kirjautuneena yhteisöpalveluihin. Lisätietoa
yhteisöpalveluiden tietosuojasta: Youtube https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/
Henkilötietojen luovutus, suojaus ja säilyttäminen
Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta muille, eikä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen
ulkopuolelle.
Suojelemme henkilötietojesi turvallisuutta. Käytämme useita eri suojaustekniikoita
ja -menetelmiä suojataksemme henkilötietosi luvattomalta tarkastelulta, käytöltä tai
paljastamiselta. Säilytämme antamiasi henkilötietoja järjestelmissä, joihin on rajattu pääsy ja
jotka ovat valvotuissa tiloissa.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tämä on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi
ja tapahtumien suorittamiseksi tai muita olennaisia tarkoituksia varten, kuten laillisten
velvoitteiden täyttämiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöön panemiseksi.
Tietosuojaselosteen päivitykset ja tarkastusoikeus
Koska pyrimme kehittämään sivustoa ja sen käytettävyyttä, pidätämme oikeuden muuttaa
tätä tietosuojaselostetta. Toivomme, että tarkistat tämän selosteen mahdolliset muutokset
aika ajoin verkkosivuiltamme.
Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Kaskisten satamaan tarkistaaksesi, että henkilötietosi ovat
oikein. Pyynnöstäsi korjaamme tai poistamme henkilötiedot.
Tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:
Kaskisten satama – Kaskö Hamn Ab
Kalasatamantie 30, 64260 KASKINEN
FINLAND
www.kaskistensatama.fi
portofkaskinen(at)portofkaskinen.fi

