Verkkosivujen tietosuojaseloste ja samalla siihen kohdistuvaa informaatiota EU-tietosuojaasetuksen artiklojen 13 ja 14 mukaisesti.

Yleistä
Vastuullisen paikan tiedot:
Yritys:

Oy unitedprint.com Finland Ltd.

Laillinen edustaja:

Ali Bazooband, Cathleen Eisold

Osoite:

c/o van Setten Asianajotoimisto Oy, Mannerheimintie 20 B, 6. kerros, 100 Helsinki

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

support@firstprint.fi

Yleistä tietosuojakäsittelyä koskevaa tietoa
Käsiteltävät tiedot:
Keräämme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olet meille ilmoittanut. Sen lisäksi muita henkilölkohtaisia
tietoja ei kerätä. Henkilökohtaisten tietojen lainsäädännössä annettuja suostumuksia ylittävä käsittely
tapahtuu ainoastaan antamallasi luvalla.
Käsittelytarkoitus:

Sopimuksen täyttäminen.

Vastaanottajien kategoriat:

Julkiset paikat ensisijaisten lakimääräyksien kohdalla.
Ulkopuoliset palveluntarjoajat tai muut toimeksisaajat
Muut ulkopuoliset paikat mikäli kyseinen osapuoli on antanut
suostumuksensa tai mikäli tietojen antaminen on yleisen edun
mukaisesti sallittua.

Kolmanteen valtioon siirto:

Sopimuksen täyttämisen myötä voi toimitsija toimia myös Euroopan
union ulkopuolellakin.

Tietojen tallennuksen kestoaika:Tietojen tallennuksen kestoaika riippuu lakisääteisistä
säilyttämisvelvollisuuksista ja on tavallisesti 10 vuotta.

Erikoiset verkkosivua koskevat tiedot
Uutiskirjeiden käyttö
Uutiskirjeidemme rekisteröinnin puitteissa ilmoitat meille sähköpostiosoitteen ja valinnaisesti myös
muita tietoja. Näitä tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeen tilaamisen
ilmottautumisessa antamat tiedot jäävät meille tallennettuina niin kauan, kunnes kirjaudut pois
uutiskirjeiden vastaanottamisesta. Pois ilmottautuminen uutiskirjeiden saamisesta on mahdollinen
tehdä milloin tahansa vastaavassa linkissä tai ilmoittamalla siitä meille muulla tavalla. Pois
ilmottautumisella estät sähköpostiosoitteen käytön.
Sähköpostiosoitetta, jota käytämme tavaran tai palvelun myynnin yhteydessä, käytämme sen lisäksi
ainoastaan suoramainontaan uutiskirjeemme muodossa samantapaisille tilaamillesi tavaroille tai
palveluille, mikäli et ole estänyt tätä käyttöä. Voit milloin tahansa estää sähköpostiosoitteeen käytön,
eikä siitä kerry minkään muunalaisia kustannuksia kuin perustariffien mukaiset siirtomaksut. Eston (ja

sen myötä uutiskirjeidemme peruutus) voit ilmoittaa meille vastaavalla viestillä
sähköpostiosoitteeseemme (katso mediatiedot).
Google Analyticsin käyttö
Tällä sivulla on käytössä Google Analytics, joka on Google Inc. tarjoama verkkosivujen
analysointipalvelu ("Google"). Google Analytics käyttää ns. evästeitä ( „Cookies“), tekstitiedostoja,
jotka tallennetaan kovalevyllesi mahdollistaen näin uudestaan sivulla kävijän tunnistamisen ja joiden
avulla on mahdollista analysoida verkkosivuilla käyttöä. Evästeiden kautta syntyneet tiedot tämän
sivun käytöstä siirretään tavallisesti Googlen USAssa olevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne. Mikäli
IP-anonymisointi on tällä verkkosivulla aktivoitu, lyhentää Google IP-osoitteen ennalta EU:n
jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousalueen sopimuksen piiriin kuuluvien sopimusvaltioiden
alueella. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään USA:han Googlen palvelimeen ja
lyhennetään siellä. Tämän verkkosivun omistajan toimesta Google käyttää näitä tietoja, arviomaan
verkkosivun käyttöä, tekemään verkkosivujen aktiivisuudesta raportteja sekä antamaan tietoja
verkkosivun ylläpitäjälle verkkosivujen sekä internetin käytön kohdistuneista palveluista. GoogleAnalyticsin myötä palvelimelta lähetettyä IP-osoitetta Google ei yhdistä muihin tietoihin. Evästeiden
tallentamisen voi estää vastaavalla palvelin-ohjelmistossa olevalla asetuksella; huomautamme
kuitenkin, että tällöin et mahdollisesti saa kaikkia verkkosivu-toimintoja käyttöön. Voit myös sen lisäksi
estää evästeiden kautta kerättyjen ja verkkosivun käyttöä koskevien tietojen keräämisen (sis. IPosoite) ja lähettämisen ja niiden levittämisen Googlelle lataamalla ja asentamalla seuraavassa linkissä
Link olevan palvelin-plugin. Haluamme vielä huomauttaa analyysityökalujen käytöstä synteneiden
keskustelujen vuoksi, että tämä verkkosivu käyttää Google Analytics-palvelua laajennetulla
„_anonymizeIp()“, jolloin IP-osoitteita käsitellään vain lyhennettyinä estämään suora henkilökohtaisiin
tietoihin pääsy. Erityisesti kannettavien laitteiden palvelimille klikkaa tätä linkkiä Link,jolla kirjaudut
tässä osoitteessa ulos ja eväät Google Analyticsin tulevaisuudessa keräämään, tallentamaan ja
käyttämään tietoja niin sanotulla "Opt-out-Cookies" toiminnolla.

Google AdWords Conversion Tracking
Tämä verkkosivu käyttää Google AdWords Conversion Tracking, joka on Google Inc. tarjoama
verkkosivujen analysointipalvelu ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking käyttää ns.
evästeitä („Cookies“), tekstitiedostoja, mitkä tallentuvat tietokoneelle ja joiden avulla on mahdollista
analysoida verkkosivun käyttöä. Evästeiden kautta syntyneet tiedot tämän sivun käytöstä siirretään
tavallisesti Googlen USAssa olevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja,
arviomaan verkkosivun käyttöä, tekemään verkkosivujen aktiivisuudesta raportteja sekä antamaan
tietoja verkkosivun ylläpitäjälle verkkosivujen sekä internetin käytön kohdistuneista palveluista. Google
siirtää näitä tietoja myös kolmannelle osapuolelle, mikäli se on laillisesti säädetty tai kolmas osapuoli
käsittelee tietoja Googelen toimeksiannosta. Google ei yhdistä missään tapauksessa tietoja Googlen
muihin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön periaattellisesti eväämällä palvelimessasi evästeiden
tallentamisen.

Facebook Like Button
Tämä verkkosivu käyttää Facebook Inc. Social Plugins., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA yhteisöliitännäisiä (seuraavassa "Facebook"). Kun käyttäjä avaan sivut, jossa kyseinen
liitännäinen on, lähetetään käynnistäsi syntyneet tiedot automaattisesti Facebookin palvelimeen.
Verkkosivujen ylläpitäjä ei vaikuta mitenkään Facebookille siirrettyjen tietojen tapaan ja tietojen
laajuuteen. Mikäli käyttäjä on sisäänkirjautunut samanaikaisesti Facebookiin, voi Facebook tunnistaa
hänet ja yhdistää vierailun käyttäjän Facebook-tiliin. Lisätietoa löytyy Facebookin tietosuojaselosteesta
osoitteessa http://www.facebook.com/policy.php.

Google +1 Button
Tämä verkkosivu käyttää Google Inc. Social Plugins.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (seuraavassa „Google“). Kun käyttäjä avaan sivut, jossa kyseinen liitännäinen on,
lähetetään käynnistäsi syntyneet tiedot automaattisesti Googlen palvelimeen. Verkkosivujen ylläpitäjä
ei vaikuta mitenkään Googlelle siirrettyjen tietojen tapaan ja tietojen laajuuteen. Mikäli käyttäjä on
sisäänkirjautunut samanaikaisesti Googleen, voi Google tunnistaa hänet ja yhdistää vierailun
käyttäjän Google-tiliin. Lisätietoa löytyy Google +1 Button tietosuojaselosteesta osoitteessa
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter Button
Tämä verkkosivu käyttää Twitter Inc. Social Plugins., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA (seuraavassa „Twitter“). Kun käyttäjä avaan sivut, jossa kyseinen liitännäinen on,
lähetetään käynnistäsi syntyneet tiedot automaattisesti Twitterin palvelimeen. Verkkosivujen ylläpitäjä
ei vaikuta mitenkään Twitteriin lähetettyjen tietojen tapaan ja tietojen laajuuteen. Mikäli käyttäjä on
sisäänkirjautunut samanaikaisesti Twitteriin, voi Twitter tunnistaa hänet ja yhdistää vierailun käyttäjän
Twitter-tiliin. Lisätietoa löytyy Twitterin tietosuojaselosteesta osoitteessa https://twitter.com/privacy.
Omien evästeiden "Cookies" käyttö
Nämä verkkosivut käyttävät omia evästeitä parantamaan käyttöystävällisyyttä (Evästeet ovat
tiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimelta käyttäjän selaimeen ja jotka tallennetaan sinne
myöhempää käyttöä tai hakua varten). Voit estää evästeiden käytön periaattellisesti, eväämällä
selaimessasi evästeiden tallentamisen. Se voi johtaa kuitenkin toiminnallisuuden rajoittamisiin.

Tietoja muista tietojenkäsittelymentelemistä
Erikoiset hakumenettelyä koskevat tiedot
Käsiteltävät tiedot:

Hakutiedot

Käsittelytarkoitus:

Hakumenettelyn suoritus

Vastaanottajien kategoriat:

Julkiset paikat ensisijaisten lakimääräyksien kohdalla.
Ulkopuoliset palveluntarjoajat tai muut toimeksisaajat, mm.
tietojenkäsittely ja hosting-palvelut.
Muut ulkopuoliset paikat mikäli kyseinen osapuoli on antanut
suostumuksensa tai mikäli antaminen on yleisen edun mukaisesti
sallittua.

Kolmanteen valtioon siirto:

Sopimuksen täyttämisen myötä voi toimitsija toimia myös Euroopan
union ulkopuolellakin.

Tietojen tallennuksen kestoaika: Hakutiedot poistetaan päätöksen ilmottamisen jälkeen tavalllisesti
kolmen kuukauden aikana, mikäli tietojen pitempiaikainen
tallentaminen kohdistuu hakijapooliin kuulumiseen.
Erityisiä tietoja asiakastietojen/edunsaajatietojen käsittelyyn

Käsiteltävät tiedot:

Sopimuksentäyttämiseen ilmoitetut tiedot; tai sitä laajemmat tiedot
erityisesti sitä varten annetun luvan perusteella.

Käsittelytarkoitus:

Sopimuksentäyttäminen, mm. tarjoukset, tilaukset, myynti ja laskutus,
laadunvarmistus

Vastaanottajien kategoriat:

Julkiset paikat ensisijaisten lakimääräyksien kohdalla.
Ulkopuoliset palveluntarjoajat tai muut toimeksisaajat, mm.
tietojenkäsittely ja hosting-palvelut, koskien lähetystä, kuljetusta,
logistiikkaa, informaatioiden painatusta ja lähetystä koskevaa
palveluntarjoajaa.
Muut ulkopuoliset paikat mikäli kyseinen osapuoli on antanut siihen
suostumuksensa tai jos tietojen siirto on yleisen mielenkiinnon
mukaisesti sallittua, mm. luottokelpoisuuden kysely kun osto tapahtuu
laskua
vastaan,
tietojen
elektronin
lähetys,
laadunvarmistustarkoitukseen.

Kolmanteen valtioon siirto:

Sopimuksen täyttämisen myötä voi toimitsija toimia myös Euroopan
union ulkopuolellakin.

Tietojen tallennuksen kestoaika:Tietojen tallennuksen kestoaika riippuu lakisääteisistä
säilyttämisvelvollisuuksista ja on tavallisesti 10 vuotta.

Erityisiä tietoja työskentelijöistä
Käsiteltävät tiedot:

Sopimuksentäyttämiseen ilmoitetut tiedot; tai sitä laajemmat tiedot
erityisesti sitä varten annetun luvan perusteella.

Käsittelytarkoitus:

Työsuhteeseen liittyvä sopimuksentäyttäminen

Vastaanottajien kategoriat:

Julkiset paikat ensisijaisten lakimääräyksien kohdalla., mm.
verovirasto, sosiaalivakuutuslaitokset, työsuhdevakuutuslaitos
Ulkopuoliset palveluntarjoajat tai muut toimeksisaajat, mm.
tietojenkäsittely ja hosting-palvelut, laskutus,
matkakustannuslaskenta, vakuutukset, ajoneuvojen käyttö.
Muut ulkopuoliset paikat mikäli kyseinen osapuoli on antanut
suostumuksensa tai mikäli antaminen on yleisen edun mukaisesti
sallittua.

Kolmanteen valtioon siirto:

Sopimuksen täyttämisen myötä voi toimitsija toimia myös Euroopan
union ulkopuolellakin-.

Tietojen tallennuksen kestoaika: Tietojen tallennuksen kestoaika riippuu lakisääteisistä
säilyttämisvelvollisuuksista ja on tavallisesti 10 vuotta.

Erityisiä tietoja toimitsijatietojen käsittelystä
Käsiteltävät tiedot:

Sopimuksentäyttämiseen ilmoitetut tiedot; tai sitä laajemmat tiedot
erityisesti sitä varten annetun luvan perusteella.

Käsittelytarkoitus:

Sopimuksentäyttäminen, mm. kyselyt, sisäänosto, laadunvarmistus

Vastaanottajien kategoriat:

Julkiset paikat ensisijaisten lakimääräyksien kohdalla., mm.
verovirasto, tulli
Ulkopuoliset palveluntarjoajat tai muut toimeksisaajat, mm.
tietojenkäsittely ja hosting-palvelut, kirjanpito, maksujen toteutus.
Muut ulkopuoliset paikat mikäli kyseinen osapuoli on antanut
suostumuksensa tai mikäli tietojen antaminen on yleisen edun
mukaisesti sallittua.

Kolmanteen valtioon siirto:

Sopimuksen täyttämisen myötä voi toimitsija toimia myös Euroopan
union ulkopuolellakin, mm. EMail-palvelin.

Tietojen tallennuksen kestoaika: Tietojen tallennuksen kestoaika riippuu lakisääteisistä
säilyttämisvelvollisuuksista ja on tavallisesti 10 vuotta.

Muita tietoja sekä yhteystiedot
Sen lisäksi voit milloin tahansa panna viereille vaatimukset tietojen saamisesta, niiden oikaisusta tai
poistamisesta tai voit vastustaa niiden käsittelyä. Tässä teillä on mahdollisuus ottaa yhteys meihin
joko sähköpostin kautta tai kirjeitse. Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuoja-valvontaviranomaiselle.

