
Tietosuojalauseke 

Tiivistelmä tietosuojalausekkeesta: 

● Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on 
meille tärkeää! 

● Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden 
käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. 

● Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, 
tuotekehitykseen. 

● Uskomme datan hyötyihin ja haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja 
hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Kohdasta 13 löydät listan 
vaikutusmahdollisuuksista. 

Tietosuojalauseke sisältää: 

Memocate on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä 
henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun 
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. 
Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää 
palveluitamme. 

1. Millaisia tietoja minusta kerätään? 

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen 
käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää 
minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa. 

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: 

● yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
● digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, 

nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus 
● asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja 

tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja 
kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot 

● käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot 
● luvat ja suostumukset 



● muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot 

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: 

● palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot. 
● sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- 

ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, 
sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä 
näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. 

○ Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti 
eväste tai muu vastaava tunniste. 

● muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot. 

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot: 

● Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla 
palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista 
esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi 
tietynlaisten käyttäjien ryhmään 

Markkinointirekisterimme tiedot: 

● Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä sekä 
yhteystiedot. Kysymme käyttäjältä erikseen luvan yhteystietojen lisäämisestä 
markkinointirekisteriimme kun käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa 
esimerkiksi kilpailun yhteydessä. 

2. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään uutiskirjeen tai kurssin 
tilauksen tai koulutusalustalle rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin 
asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä 
havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään? 

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, 
pääsääntöisesti seuraaviin: 



● Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti palvelumme käyttöliittymää ja 
käyttökokemusta. Teemme kyselytutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan 
päätöksenteon tueksi. 

● Tuotteet ja niiden personointi: Tietojen avulla toteutamme verkkopalvelumme. 
Lisäksi saatamme personoida joitakin palveluitamme ja suositella käyttäjää 
mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä. 

4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään? 

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa 
(kuten uutiskirjetilaus tai verkko-oppimisalustalle syötetyt profiili- ja yhteystietdot) 
sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa. 

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti. 

Memocaten verkkokoulutusalustan tapauksessa: ellei käyttäjä ole kirjautunut 
digitaaliselle tililleen viimeisen, tyypillisesti, kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, 
käyttäjää pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa kirjautumalla sisään alustalle. Ellei 
käyttäjä uudista käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu 
henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin 
poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää 
tunnistettavissa. 

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin 
palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama 
sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja 
säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta 
pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen 
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

6. Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Memocate käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain 
mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle 
osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään 
henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 



7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille 
osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa. 

● Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai 
muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin 
voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 

● Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten 
edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei 
enää ole niistä tunnistettavissa. 

● Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme 
liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja 
näiden neuvonantajille. 

8. Miten henkilötietoni suojataan? 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen 
suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta 
oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, 
salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien 
myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen 
käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen 
valinta. 

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat? 

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja 
muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. 
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet 
sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja 
laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Memocaten 
sivustoilla? 

Muut tahot eivät kerää tietoja käyttäjien vierailuista Memocaten sivuistolla. 

Palvelumme voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden 
ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme 
tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 



12. Käyttääkö Memocate tietoa päätelaiteeni sijainnista? 

Memocate ei kerää tietoja käyttäjän päätelaitteen sijainnista. 

13. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on? 

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia 
tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat 
vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. 

Tietojen tarkastaminen 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä 
oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi 
päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Evästeiden estäminen 

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa 
asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme 
toiminnallisuuteen. 

Evästeiden tyhjentäminen 

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet 
säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä 
muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon 
keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan 
profiilin. 

14. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa? 

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä 
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua 
myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan 
tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti. 

15. Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä palvelukohtaiseen yhteyshenkilöön, jonka 
yhteystiedot löytyvät palvelun Internet-sivuilta. 

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä 
mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen: 



myynti@memocate.com 


