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TIETOSUOJASELOSTE
Verkkosivuston kävijärekisteri
Lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyssä:
EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation; EU 2016/679) ja henkilötietolaki
(523/1999).

Keitä me olemme
Työvalmennus Futuuri Oy:n palveluina ovat työeläkekuntoutus ja työkykypalvelut, uraohjaus
sekä outplacementpalvelut (uudelleen työllistymistä edistävä valmennus) ja muut työelämän
ohjaus-, valmennus- ja koulutuspalvelut.
Työvalmennus Futuuri Oy kerää henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen
toimintansa hoitamiseksi ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja sekä huolehtii
asiakkaidensa yksityisyyden suojasta voimassaolevan lainsäädännön ja EU:n tietosuojaasetuksen mukaisesti.
Verkkosivustomme osoite on: https://www.tyovalmennus.fi.
Rekisterinpitäjä:
Työvalmennus Futuuri Oy
Teknobulevardi 3-7
01530 Vantaa
y-tunnus 1937104-7
futuuri@tyovalmennus.fi
puh. 010 420 4140
www.tyovalmennus.fi

Mitä henkilötietoa keräämme verkkosivuillamme ja miksi
Kommentit
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa
olevat tiedot sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen
helpottamiseksi.
Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatarpalveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun
tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.
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Yhteydenottolomakkeet
Yhteydenottolomakkeessa kerätään seuraavat henkilötiedot
• nimi
• puhelinnumero tai sähköpostiosoite
• asia
• yritystieto vapaavalintaisena.

Evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen
tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse
täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta
vuoden kuluttua.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia,
artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa
siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Kenelle jaamme tietosi
Henkilötietoa ei jaeta Työvalmennus Futuurin ulkopuolelle. Vierailijoiden kommentteja
saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään
siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että
säilyttäisimme ne moderointijonossa.
Yhteydenottolomakkeen kautta tullut tieto poistetaan kuukauden kuluessa jättämisestä.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi
Jos olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen
kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa.
Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä
ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
toimitusjohtaja Päivi Saatsi
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
puh. 010 420 4140
futuuri@tyovalmennus.fi
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Kuinka suojelemme henkilötietojasi
Rekisterimme on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan.
Rekisteriin pääsy on sallittu ainoastaan verkkopalvelua toteuttavalle tai sitä valvovalle
erilliselle joukolle omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Henkilöstö
on koulutettu tietoturvalainsäädäntöön ja Työvalmennus Futuuri Oy:n sisäisiin tietosuojaa
turvaaviin käytänteisiin henkilötietojen käsittelyssä sekä on velvollinen noudattamaan
lainsäädäntöä ja ohjeistuksia myös verkossa.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa
Jos kuka tahansa Työvalmennus Futuuri Oy:n työntekijä saa tietoonsa tai havaitsee epäilyn
tietosuojan vaarantumisesta tai huomaa tietosuojan vaarantuneen, hän toimii yrityksen
sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Asia tutkitaan viipymättä ja ilmoitusvelvollisuudessa
noudatetaan lakia.

