Tietosuojaseloste
Laatimispäivä: 17.8.2018

Keitä olemme
Verkkosivustomme osoite on: https://kuusamonkeskusapteekki.fi/
Kuusamon Keskusapteekki
Osoite: Ouluntaival 1, 93600 Kuusamo Puhelin: (08) 844 2200
Sähköposti: kuusamonkeskusapteekki@apteekit.net
Y-tunnus: 2045633-9

Rekisterin nimi
Kuusamon Keskusapteekki markkinointi- ja asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi
Yhteydenottolomakkeet
Yhteydenottolomakkeen yhteydessä keräämme seuraavat tiedot:
•
•
•

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Yllä mainitut tiedot kerätään asiakkaan tunnistusta sekä mahdollisia yhteydenottoja
varten.

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.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen
osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön
kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut
käyttäjänä sivustolle.

•
•

Google Maps (https://www.google.com/maps)
Facebook (https://www.facebook.com/)

Analytiikka
Verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google
Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä
tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja
tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään
Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se
noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa
Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai
kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta.Google Analyticsin
käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään
muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.
Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön
Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.
• Google Analytics -ohjelman Opt-out Browser Add-on
Voit estää evästeiden käytön kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi
asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon,
että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi
valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.
Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa.
Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Alla olevista linkeistä saat ohjeita oman
selaimesi asetuksista.
•
•
•
•

Evästeiden poistaminen / Microsoft Internet Explorer
Evästeiden poistaminen / Google Chrome
Evästeiden poistaminen / Mozilla Firefox
Evästeiden poistaminen / Opera

Kenelle jaamme tietosi
Emme jaa tietoja kolmansille osapuolille.

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Säilytämme yhteydenottolomakkeella annetut tiedot toistaiseksi. Verkkosivuston
ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata annettuja tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan
tietoosi

Asiakas voi halutessaan pyytää annettujen tietojen poistamista. Oikeus omien
tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä
ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Lisätiedot
Kuinka suojelemme henkilötietojasi
Sivuston suojauksen parantamiseksi käytämme WordFence-lisäosaa. Lue
Wordfencen tietosuojaseloste.

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa
Emme vastaanota henkilötietoa kolmansilta osapuolilta.

