TIETOSUOJASELOSTE
Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Suomen Farmasialiitto ry kerää,
käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja verkkosivun www.dosis.fi yhteydessä.
1. REKISTERINPITÄJÄ
Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Farmasialiitto ry
(jäljempänä "Farmasialiitto", ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Farmasialiitto vastaa siitä, että
henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Suomen Farmasialiitto ry
Y-tunnus: 0202117-1
Osoite: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Tietosuojavastaava:
Katja Sippola
Osoite: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava@farmasialiitto.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme
henkilötietoja, jotka
•

syntyvät verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. verkkosivuston lomakelähetyksistä
ja itse antamistasi tiedoista;

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti
pysty tarjoamaan palveluitamme sinulle.
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:
•

www.dosis.fi-verkkosivustomme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim. lokitiedot,
evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot
(laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset)

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen verkkosivun tarjoamiseksi
ja kehittämiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi palvelumme kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä
markkinoinnin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla
palvelun ja markkinoinnin kohdentamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen ja muihin
vastaavanlaisiin tarkoituksiin.
Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi
tällaiseen käsittelyyn.
4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan antamaan suostumusta. Palvelun
laadun takaamiseksi, saatamme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneillemme, jotka
käsittelevät tietojasi ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimien rajojen sisällä.
Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja
kolmansille osapuolille.
5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLLE
Emme siirrä henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
6. EVÄSTEET
Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto jonka
internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Sivustomme evästeet eivät vahingoita käyttäjien
laitteita tai tiedostoja.
Evästeiden ensisijainen käyttötarkoitus on parantaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla,
analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta sekä sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja
voidaan hyödyntää Suomen Farmasialiiton markkinoinnin kohdentamisessa ja
markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Lisää tietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta:
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkay
tto/evasteet.html.
Suomen Farmasialiitto käyttää kolmannen osapuolen uudelleenmarkkinointi –evästeitä, jotka
sisältävät Google AdWords, Google Analytics ja Facebookin keräämiä käyttäjätietoja. Mikä
tarkoittaa, että voimme näyttää mainoksia muualla internetissä perustuen käyttäjän selaimen
evästeisiin.
Evästeiden
tuomaa
informaatiota
käytämme
mainontamme
ja
käyttäjäkokemuksen kehittämiseen sivustolla.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet
selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön
rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.
7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan
osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

8. SINUN OIKEUTESI
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi
oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja,
jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi,
tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain
edellyttämässä laajuudessa.
Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa
peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole
olemassa muuta oikeusperustetta.
Voit
käyttää
oikeuksiasi
lähettämällä
tietosuojavastaava@farmasialiitto.fi.

pyynnön

meille

osoitteeseen

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä
asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot
tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.
9. TIETOTURVA
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja
hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta,
väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että
henkilötietoihin on pääsy vain Suomen Farmasialiiton henkilökunnalla, jotka tarvitsevat niitä
työtehtäviensä hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia
tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle
asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
10. SELOSTEEN MUUTTAMINEN
Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme
www.dosis.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.
11. OTA YHTEYTTÄ
Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@farmasialiitto.fi.

