TIETOSUOJASELOSTE
Yleistä
Tämä Tietosuojaseloste koskee FinCap Oy:n (”FinCap” tai ”me”) verkkosivuillaan www.fincap.fi
keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä Tietosuojaseloste koskee myös
palveluidemme käyttöä ja verkkosivuillamme käyntiä. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien
tahojen sivuille vievät linkit ja verkkosivuillemme upotetut kolmansien tahojen sisällöt voivat olla
kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

Rekisterin tietosisältö
Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista. Verkkosivuilla käydessäsi
selaimesi saattaa automaattisesti lähettää meille tiettyjä tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla muun
muassa:

-

IP-osoitteesi ja siihen liittyvä tieto, kuten: internetpalveluntarjoajasi (ISP), yhteystyyppisi sekä
rajalliset maantieteelliset tiedot

-

Käyttöjärjestelmäsi ja selaimesi tyypin, joka voi sisältää tietoa verkkosivuilla vierailemiseen
käyttämästäsi päätelaitteesta

-

Mille sivulle olet menossa, miltä sivulta olet tulossa ja millä sivuilla vierailet

-

Evästeet

Selailun ajankohta
Kieli- tai muut vastaavat valintasi
Selaimesi kyky käsitellä tietynlaisia sisältötyyppejä, esimerkiksi selaimesi kyky käsitellä Flashsisältöä

Käytämme edellä mainittuja tietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme
päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme lisäksi edellä mainittuja verkkosivuvierailutiedoksi
kutsuttuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja
kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Emme yhdistä näitä tietoja henkilöllisyyteen ja
säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus
Verkkosivumme voivat sisältää sähköisiä lomakkeita, joissa kysytään henkilötietojasi. Näiden kautta
annettuja tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten tiedon on kerätty. Voit aina kieltäytyä
antamasta yksilöiviä henkilötietojasi, mutta tällaisten tietojen antamatta jättäminen saattaa kuitenkin
estää sinua suorittamasta joitakin verkkosivustoon liittyviä toimintoja.
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Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä
säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla
vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja
ja palveluita. Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä.
Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten valitsemasi kieli). Käyttäjä
voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme
kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä
evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Käytämme mahdollisesti myös kolmansien osapuolien evästeitä verkkosivuliikenteen analysointiin ja
mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Emme hallinnoi näiden evästeiden
käyttäytymistä.

Yhteisöliitännäiset
Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä sosiaalisiin medioihin. Mikäli sinulla on jo tili sosiaalisen median
tarjoajan palvelussa, kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut tästä sisällöstä tai sen
sivustolla vierailemisesta. Sinut voidaan tunnistaa sellaisella sisällöllä myös, vaikka et olisi
rekisteröitynyt kyseisen sosiaalisen median käyttäjäksi. Lisätietoja sosiaalisen median
tietosuojakäytännöistä saat kyseisen palveluntarjoajan omista palveluehdoista ja tietosuojaselosteesta.

Tietojen luovuttaminen
Emme luovuta tietoja konsernimme ulkopuolisille tahoille. Käytämme keräämiämme tietoja ainoastaan
tässä Tietosuojaselosteessa esitellyillä tavoilla. Ainoastaan konsernin työntekijöillämme, jotka
tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen, on oikeus päästä käsiksi kyseisiin tietoihin.
Tietoja luovutetaan eteenpäin vain käyttäjän suostumuksella tai lakivelvoitteesta johtuen.

Yhteystiedot ja muutokset
Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 2.7.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja
tietosuojakäytäntöjä ja päivittää Tietosuojaselostetta sen mukaisesti. Kaikissa tätä Tietosuojaselostetta
tai evästeiden käyttöä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä: tietosuoja@fincap.fi.
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