Tietosuojaperiaatteet ja käyttöehdot
Komas Oy:n www-sivut on Komasin tarjoama palvelu, jonka tarkoituksena on antaa yleisluontoista
tietoa yhtiöstä. Näihin ehtoihin ja sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mikäli ette
hyväksy seuraavia ehtoja, älkää käyttäkö sivustoa.
Komasin www-sivujen sisällön tai sen osan käyttö on kiellettyä ilman Komasin etukäteistä
suostumusta.
Komasin internetsivuilla julkaistu materiaali on saatu luotettavista lähteistä, mutta yhtiö ei vastaa
tietojen oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai tietojen soveltuvuudesta sivujen käyttäjän
tarpeisiin. Yritys voi päivittää ja muuttaa sivujen sisältöä sekä muuttaa näitä ehtoja ilman
ennakkoilmoitusta.
Evästeet
Käytämme sivustollamme evästeitä (cookie), jotta sivustoamme olisi helppo käyttää.
Eväste on pieni datatiedosto, joka tallentuu tietokoneesi verkkoselaimeen tietyllä verkkosivustolla
käydessäsi. Eväste ei sisällä tai kerää tietoja itsekseen, mutta se voi antaa tietoja, jotka helpottavat
sivuston käyttöä, kun palvelin lukee evästeen verkkoselaimen kautta.
Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä
www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja
käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi
tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.
Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja, eikä käyttäjää ei voida
tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Eväste voi myös paikantaa virheitä ja/tai kerätä erilaisia
tilastointitietoja. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta, eikä tämän sivuston käyttäjiltä kerätä
tunnistettavia henkilötietoja.
Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi.
Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus
estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden
tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön
estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.
Komas suojaa internetsivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolain ja muun
yksilön tietosuojaa koskevan Suomen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Komas kerää kuitenkin
tilastoja ja yleistä tietoa muun muassa kävijämääristä ja voi antaa näitä tietoja myös kolmansille
osapuolille. Niiden avulla ei kuitenkaan voida tunnistaa yksityisiä henkilöitä. Vastataksemme
palautteeseen ja kysymyksiin tai tutkiaksemme palveluidemme toimivuutta voi olla tarpeen
erikseen kysyä henkilötietoja. Näitä tietoja Komas ei luovuta kolmansille osapuolille.
Komas Oy pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tai poistaa sivuja tai rajoittaa niille
pääsyä joko kokonaan tai osittain. Komas ei vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin
Komasin www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Komasin
toimesta. Komasin www-palvelussa käytetään virussuojausta, mutta Komas ei takaa sitä, että
palvelu on täysin vapaa viruksista.

REKISTERISELOSTEELOSTE
enkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
1. Rekisterin nimi:

Komas Oy:n www-sivujen (osoitteessa www.komas.fi) käyttäjärekisteri.
2. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Komas Oy
Yritystie 1
40320 Jyväskylä
Puhelin: +358 10 328 6500 Puheluhinnat 1.6.2016 alkaen 010-alkuisille numeroille: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
3. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Myynti- ja markkinointijohtaja
Komas Oy
Yritystie 1
40320 Jyväskylä
Puhelin: +358 10 328 6500
etunimi.sukunimi @ komas.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

-Komasin www-sivujen (osoitteessa www.komas.fi) kautta tarjottujen palvelujen ja tuotteiden
ylläpitäminen
- palveluntarjoajan ja sivujen käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
- sivujen ja niiden kautta tarjottavien palvelujen ja tuotteiden ylläpitäminen
- sivujen kautta tarjottavien lisäpalvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden ylläpitäminen
- tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla Komas Oy:n
suoramarkkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen
profiloinnissa.
5. Rekisterin tietosisältö:

- Henkilön nimi ja sähköpostiosoite.
- Evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Komasin sivuilla
- Komasin sivujen käyttöön liittyvät lokitiedot, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan kuten sijainti,
aika ja käyttötottumukset
- Edellä mainittujen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit
6. Säännönmukaiset tietolähteet:

-Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot
-Komas Oy:n keräämät lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla sivujen käyttöä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Ei ole
8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Lisäksi niitä koskevat Komas Oy:n yleiset tietojärjestelmien
sisältämiä tietoja koskevat periaatteet kuten palomuurit. Ainoastaan erikseen nimetyillä Komas
Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietojen sisältämiin henkilötietoihin.

