
Rekisteri- ja tietosuojaseloste Conficap Oy 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Conficap Oy:n rekisteri- ja 
tietosuojaseloste.

Laadittu 28.01.2020. Viimeisin muutos 01.03.2022. 

1. Rekisterinpitäjä

Conficap Oy 
Salomonkatu 17 A 
00100 Helsinki 
Y-tunnus: 2862035-9
conficap@conficap.com
010 400 6440

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Martti Koivisto
(martti.koivisto@conficap.com) 
010 400 6451

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme tietoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteilla:

Sopimus: Käsittelemme rekisteröidyn tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai 
tuotteesta, jonka rekisteröity tai hänen työnantajansa on tilannut. Ilman edellä mainittuja tietoja 
emme voi tarjota palveluitamme rekisteröidyn pyynnön mukaisesti, käsitellä tilauksia, 
mahdollistaa kirjautumista digitaaliselle tilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä 
tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota teknistä tukea tai laskuttaa palveluitamme. 

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn 
henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin 
käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 

4. Evästeet

Evästeet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa perusteella eri tyyppeihin: 

Toiminnallisten evästeiden avulla mahdollistetaan verkkokaupan toiminnot ja 
varmistetaan verkkoliikenteen ajantasainen seuranta. Näillä pakollisilla evästeillä varmistetaan 
sivuston toiminta suunnitellulla tavalla sekä pyritään tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset 
virhetilanteet niiden kautta kerättyjen tietojen perusteella. 

Analytiikan ja tuotekehityksen evästeiden avulla kehitetään verkkopalvelujen käyttäjäkokemusta 
ja pyritään parantamaan eri toimintoja sujuvammiksi. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi eri 
sivustojen kävijämäärien, nopeuden, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen 
seurantaan. 

Mainosevästeet auttavat kohdentamaan sivuston käyttäjille heitä kiinnostavaa mainontaa. Evästeitä 
käytetään myös raportointitarkoituksiin mainonnan tavoittavuuden todentamiseksi vertailukelpoisten 
mittareiden, kuten näyttömäärien ja klikkausten avulla. Mainontaa voidaan kohdentaa 
selainkäytön 



perusteella myös kolmansien osapuolten, kuten mainostajien ja mainosverkostojen asettamien 
evästeiden avulla. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, asema, 
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen 
osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot 
tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin 
palveluihin liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, 
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista 
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on 
sovittu asiakkaan kanssa. 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Voimme käsitellä henkilötietoja Conficap konsernin sisällä sekä kolmansien osapuolien kanssa, 
asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten ja palvelujen toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tietoja voidaan 
tarvittaessa luovuttaa myös valtuutetuille kolmansille osapuolille, esimerkiksi IT-palveluntarjoajille 
ohjelmistojen ja laitteiden tarjoamiseksi sekä huoltotöiden suorittamiseksi. 

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja 
voidaan tarpeen mukaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Kolmansia osapuolia 
velvoitetaan käsittelemään henkilötietoja tämän Selosteen mukaisesti sekä huolehtimaan 
henkilötietojen suojauksesta asianmukaisin turvatoimin 

Tarvittaessa voimme myös luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai 
muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön 
perustuvalla, tavalla. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, 
että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden 
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 
työnkuvaan se kuuluu. 

 



9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
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