
Lehtikuningas.fi & Lehtiapaja.fi 
Eväste- ja tietosuojakäytäntö 

Mediafy Magazines AB, yritystunnus 559370-7515 (”Mediafy” tai ”me”), kunnioittaa yksityisyyttäsi 
ja oikeuttasi valvoa omia henkilötietojasi.  

Mediafy käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (”Tietosuoja-
asetus”) ja muiden tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien ja sääntöjen mukaisesti. 
Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Mediafy kerää ja käyttää henkilötietojasi sivustoilla 
Tidningskungen.se, Tidningspaketet.se, Bladkonungen.no, Lehtiapaja.fi sekä Lehtikuningas.fi 
(”Verkkosivustot”). Käytännössä kerrotaan myös oikeuksistasi rekisteröitynä sekä siitä, miten voit 
käyttää oikeuksiasi.  

Mitä ovat henkilötiedot ja mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa? 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, jotka voidaan suoraan 
tai epäsuorasti yhdistää kyseiseen henkilöön. Henkilötiedoilla ei tarkoiteta vain esimerkiksi nimeä, 
osoitetta tai henkilötunnusta, vaan henkilötiedot voivat olla muitakin tietoja, joista henkilön voi 
tunnistaa. Myös salatut tiedot voivat olla henkilötietoja.  

Käsittely on puolestaan termi, joka tarkoittaa erilaisia tietoihin liittyviä toimia. Käsittelyä on 
esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, 
muokkaaminen tai muuttaminen, haku tai siirtäminen.  

Rekisterinpitäjä 

Mediafy Magazines AB (Y-tunnus 559370-7515), jonka osoite on Östermalmsgatan 26, 114 26 
Tukholma, Ruotsi, on rekisterinpitäjä henkilötietojen käsittelyssä, jota kuvataan tässä 
tietosuojakäytännössä.  

Mistä lähteistä henkilötietojasi kerätään? 

Mediafy Magazines AB kerää tietoja pääasiassa suoraan sinulta. Tiedot voivat olla peräisin 
esimerkiksi Verkkosivustoilta tai tapaamisista, kirjeenvaihdosta, puhelinkeskusteluista, 
sähköpostikeskusteluista tai muusta viestinnästä sinun ja meidän kesken. Mediafy voi myös kerätä 
sinusta tietoja muilta, niin sanotuilta kolmansilta osapuolilta. Kolmansien osapuolten tietoja kerätään 
ainoastaan julkisista rekistereistä, kuten väestötietorekisteristä. Näitä tietoja kerätään vain, jos 
tarvitsemme tietoja pitääksemme rekisterimme ajan tasalla ja varmistaaksemme, että meillä on 
sinusta oikeat ja täydelliset tiedot.   

Mediafy kerää tai saattaa tallentaa henkilötietojasi seuraavien yhteydessä: 
1. Kun rekisteröidyt palveluun, jota tarjotaan Mediafyn ylläpitämillä Verkkosivustoilla. 
2. Kun annat yhteystietoja Verkkosivustoilla (esimerkiksi sähköpostiosoitteen tai 

matkapuhelinnumeron). 
3. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostin, puhelimen, Verkkosivustojen tai sosiaalisen median 

välityksellä. 
4. Jos tilaat uutiskirjeemme. 
5. Kun vierailet Verkkosivustoilla. 



Miten käytämme henkilötietojasi 

Tarkoitus Käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 
Tilausten ja/tai ostojen 
käsittely. 

o Toimitus (myös toimitusvaihtoehtojen 
tarjoaminen, ilmoitukset, tietojen 
siirtäminen toimittajalle sekä 
toimitusta koskevat yhteydenotot).  

o Tuote- ja tilausvaihtoehtojen 
tarjoaminen. 

o Tilauksesi käsittely. 
o Tunnistaminen ja iän vahvistaminen. 
o Reklamaatioiden ja takuuasioiden 

käsittely. 
o Asiakkaan sisäänkirjautumisen 

rekisteröinti. 
 

o Nimi.  
o Henkilötunnus.  
o Yhteystiedot (esim. osoite, 

sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Ikä. 
o Sukupuoli. 
o Tilauksen tiedot 
o Osto- ja tilaushistoria. 
o Osto-/tilaushetken tiedot. 
o Käytettyjä laitteita ja niiden 

asetuksia koskevat tekniset 
tiedot (esim. kieliasetukset, IP-
osoite, verkkoselaimen 
asetukset, aikavyöhyke, 
käyttöjärjestelmä, näytön 
tarkkuus ja alusta). 

o Maantieteellistä sijaintia 
koskevat tiedot. 

 
Oikeusperuste: Tilaus- ja/tai ostosopimuksen suorittaminen. Meidän täytyy kerätä henkilötietojasi, jotta voimme 
täyttää sopimuksen/sopimusten mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei anneta, emme voi täyttää velvoitteitamme. 
Säilytysaika: Säilytämme yleensä henkilötietoja 18 kuukauden ajan viimeisestä ostotapahtumasta, jotta voimme 
käsitellä mahdollisia reklamaatioita ja takuuasioita. Henkilötunnus poistetaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarkoitus, 
johon henkilötietoja on kerätty, on täyttynyt. Rekisteröidyn sähköpostiosoitetta ja etunimeä koskevat tiedot 
säilytetään enintään 6 kuukauden ajan siitä, kun asiakas on avannut uutiskirjeen.   

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

Tiettyjä tietoja säilytetään edellä mainittua pidempään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esimerkiksi 
kirjanpitoa varten. Tässä tapauksessa säilytämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi kirjanpitolaissa 
säädettyjen velvoitteidemme täyttämiseksi. Säilytämme tietoja vain lainsäädännössä vaaditun ajan. 

 

  



Tarkoitus Käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 
Palvelupyyntöjen käsittely ja 
seuranta sekä yleinen 
yhteydenpito. 

o Tunnistaminen. 
o Viestintä ja asiakaspalvelulle esitettyihin 

kysymyksiin vastaaminen (kyselyt 
puhelimessa tai sähköisissä kanavissa, 
myös sosiaalisessa mediassa). 

o Mahdollisten valitusten ja tukipyyntöjen 
(myös teknistä tukea koskevien 
pyyntöjen) tutkiminen. 

o Reklamaatioiden ja peruuttamisoikeutta 
koskevien asioiden käsittely. 

o Asiasi käsittelyn seuranta.  
o Arvostelujen ja palautteiden kerääminen 
o Tietojen anonymisointi. 

o Nimi.  
o Työntekijöiden 

käyttäjätunnukset 
o Yhteystiedot (esim. osoite, 

sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Yhteydenottosi. 
o Osto- ja tilaushistoria 
o Osto-/tilaushetken tiedot.  
o Mahdolliset virheet/valitukset. 
o Asiakaspalvelupyyntöjesi 

tiedot. 

Oikeusperuste: Tilaus- ja/tai ostosopimuksen suorittaminen, lakisääteinen velvoite sekä oikeutettu etu. Meidän 
täytyy käsitellä henkilötietoja tilaus- ja/tai ostosopimuksen suorittamiseksi. Jos kyseessä ei ole tilaus, 
käsittelyperusteena on kummankin oikeutettu etu, jotta voimme käsitellä palvelupyyntöjä. Jos kyseessä on 
reklamaatio tai kaupan peruuttaminen, meidän täytyy käsitellä henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä 
velvollisuuksia, joista säädetään esimerkiksi kuluttajakauppaa koskevassa laissa. 
Säilytysaika: Kunnes palvelupyyntö on suljettu ja sen jälkeen enintään 24 kuukauden ajan. 

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

Tiettyjä tietoja säilytetään edellä mainittua pidempään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esimerkiksi 
kirjanpitoa varten. Tässä tapauksessa säilytämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi kirjanpitolaissa 
säädettyjen velvoitteidemme täyttämiseksi. Säilytämme tietoja vain lainsäädännössä vaaditun ajan. 

 

Tarkoitus Käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 
Käyttäjätilin hallinta ja ”Omat 
sivut” -palvelun tarjoaminen. 

o Sisäänkirjautumistoiminnon luominen. 
o Henkilöllisyyden ja iän varmentaminen.  
o Täsmällisten ja ajan tasalla olevien 

tietojen pitäminen. 
o Markkinointiasetusten päivittäminen. 
o Mahdollisuutesi seurata osto- ja 

tilaushistoriaasi. 
o Mahdollisuutesi tallentaa suosikkeja ja 

käyttää muita aputoimintoja. 
o Asiakasvalintojesi käsittely (esim. profiilisi 

ja asetukseksi). 
o Tunnistaminen. 
o Henkilötietojen anonymisointi. 

o Nimi.  
o Syntymäpäivä 
o Yhteystiedot (esim. osoite, 

sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Ostohistoria. 
o Maksuhistoria. 
o Maksutiedot. 
o Käyttäjänimi ja salasana. 
o Profiilin asetukset ja 

henkilökohtaiset valinnat. 
o  

Oikeusperuste: Sopimuksen suorittaminen. Meidän täytyy käsitellä henkilötietoja, jotta voimme noudattaa Omat 
sivut -palvelusta tehdyn käyttäjäsopimuksen mukaisia velvoitteitamme. Jos tietoja ei anneta, emme voi noudattaa 
velvoitteitamme emmekä siksi voi tarjota sinulle Omat sivut -palvelua.  
Säilytysaika: Kunnes tili suljetaan (tilin voi sulkea itse ja tili suljetaan automaattisesti, jos sitä ei käytetä 
24 kuukauteen). 

 

  



Tarkoitus Käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 
Palvelujen, tuotteiden ja 
järjestelmien arviointi, 
kehittäminen ja parantaminen 
koko asiakaskuntaa varten. 

o Perustietojen kerääminen tuotteiden ja 
palvelujen kehittämistä ja parantamista 
varten. 

o Tuotesuositusten laatiminen. 
o Perustietojen kerääminen IT-

järjestelmien parantamista varten niin, 
että turvallisuutta yrityksen ja käyttäjien 
kannalta voidaan parantaa. 

 

o Nimi.  
o Yhteystiedot (esim. 

toimitusosoite, 
sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Ikä.  
o Maantieteellistä sijaintia 

koskevat tiedot. 
o Palveluihimme ja 

tuotteisiimme liittyvät 
yhteydenotot ja palautteet. 

o Ostoista ja tilauksista luodut 
tiedot ja käyttäjän luomat 
tiedot (esim. klikkaus- ja 
vierailuhistoria). 

o Käytettyjä laitteita ja niiden 
asetuksia koskevat tekniset 
tiedot (esim. kieliasetukset, IP-
osoite, verkkoselaimen 
asetukset, aikavyöhyke, 
käyttöjärjestelmä, näytön 
tarkkuus ja alusta). 

o Vuorovaikutukseen liittyvät 
tiedot eli tiedot palvelujen 
käytöstä, kirjautumistavasta, 
Verkkosivustoilla käytetyistä 
sisällöistä ja käytön kestosta, 
vastausajoista, latausvirheistä, 
palveluun siirtymisestä ja 
palvelusta poistumisesta jne. 

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu (meidän ja käyttäjien), jotta voimme 
arvioida, kehittää ja parantaa palvelujamme, tuotteitamme ja järjestelmiämme. 
Säilytysaika: Enintään 18 kuukautta keräämisestä. 

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

Tiettyjä tietoja säilytetään edellä mainittua pidempään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esimerkiksi 
kirjanpitoa varten. Tässä tapauksessa säilytämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi kirjanpitolaissa 
säädettyjen velvoitteidemme täyttämiseksi. Säilytämme tietoja vain lainsäädännössä vaaditun ajan. 

 

 

  



Tarkoitus Käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 
Markkinoinnin toteuttaminen 
suoraan sähköpostin 
välityksellä sekä sähköisten 
kanavien kuten 
hakukonemarkkinoinnin, 
sosiaalisen median ja 
mainosbannereiden avulla. 

o Perustietojen kerääminen 
mainoskampanjoiden analysoimiseksi ja 
arvioimiseksi ja päätösten tekemiseksi 
mainoskampanjoiden muuttamisesta 
niin, että niiden tulos on optimaalinen. 

o Tietojen kerääminen, jotta voimme 
lähettää tietoja ja 
markkinointimateriaalia sähköpostin, 
push-ilmoitusten tai muiden sähköisten 
yhteydenottovälineiden kuten 
sosiaalisen median välityksellä. 

o Asiakkaan toiminta uutiskirjeessä sekä 
uutiskirjeen peruuttaminen. 

o Anonymisointi. 

o Nimi.  
o Yhteystiedot (esim. osoite, 

sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Maantieteellistä sijaintia 
koskevat tiedot. 

o Evästeet, jotka tallentavat IP-
osoitteen ja käyttäjätunnuksen. 

o Ostoista luodut ja käyttäjän 
luomat tiedot (esim. klikkaus- 
ja vierailuhistoria). 

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. Käsittelyn perusteena on oikeutettu etu (meidän ja käyttäjien), jotta asiakas voisi 
ottaa vastaan palveluihimme ja tuotteisiimme liittyvää markkinointia.  
Säilytysaika: Enintään 18 kuukautta keräämisestä.  

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

 

Tarkoitus Suoritettavat käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 

Palveluun väärinkäytön 
estäminen tai meihin 
kohdistuvien rikosten 
ennalta estäminen tai 
tutkiminen.  

o Mahdollisten petosten tai muiden 
rikkomusten ennalta estäminen tai 
tutkiminen. 
 

o Nimi.  
o Henkilötunnus. 
o Yhteystiedot (esim. osoite, 

sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Ikä. 
o Sukupuoli. 
o Osto-/tilaushistoria. 
o Osto-/tilaushetken tiedot. 
o Käyttäjän yhteydenotot. 

Oikeusperuste: Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tapauksen mukaan) tai oikeutettu etu. Jos laakisääteistä 
velvoitetta ei ole, käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, jotta voimme estää palvelun väärinkäytön tai ennalta 
estää tai tutkia meihin kohdistuvia rikoksia.  

Säilytysaika: Enintään 18 kuukautta keräämisestä. Jos käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, tietoja 
säilytetään voimassa olevassa lainsäädännössä vaadittu aika.  

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

Tiettyjä tietoja säilytetään edellä mainittua pidempään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esimerkiksi 
kirjanpitoa varten. Tässä tapauksessa säilytämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi kirjanpitolaissa 
säädettyjen velvoitteidemme täyttämiseksi. Säilytämme tietoja vain lainsäädännössä vaaditun ajan. 

  



Tarkoitus Käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 
Yrityksen lakisääteisten 
velvoitteiden noudattaminen. 

o Käsittely, joka on tarpeen lainsäädännön, 
oikeuskäytännön tai 
viranomaispäätösten mukaisten yrityksen 
lakisääteisten velvoitteiden 
noudattamiseksi (esim. kirjanpitolaki ja 
kuluttajansuojalainsäädäntö). 

o Nimi.  
o Henkilötunnus. 
o Yhteystiedot (esim. osoite, 

sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero). 

o Ikä. 
o Yhteydenottosi. 
o Osto-/tilaushistoria. 
o Osto-/tilaushetken tiedot.  
o Mahdolliset virheet/valitukset. 
o Asiakaspalvelupyyntöjesi 

tiedot. 
Oikeusperuste: Lakisääteinen velvoite. Tätä henkilötietojen keräämistä vaaditaan lainsäädännössä. Jos tietoja ei 
anneta, emme voi noudattaa velvoitteitamme emmekä siksi voi myydä sinulle tuotetta tai palvelua. 
Säilytysaika: Ostotapahtuman tai tilauksen suorittamiseen asti (mukaan luettuina toimitus ja maksu) ja sen jälkeen 
enintään 36 kuukauden ajan. Lainsäädännön nojalla meidän täytyy ehkä säilyttää tietoja pidempään.  

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

 

Tarkoitus Suoritettavat käsittelytoimet Henkilötietoryhmät 

Yhteydenpito konsultteihin, 
alihankkijoihin ja muihin 
yhteistyökumppaneihin. 

o Yhteystietojen kerääminen, järjestäminen 
ja jäsentely nykyisistä ja mahdollisista 
toimittajista ja yhteistyökumppaneista ja 
tietyissä tapauksissa niiden 
yhteyshenkilöinä toimivista työntekijöistä.  

o Viestintä toimittajien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

o Käyttämiemme konsulttien nimet. 
o Toimittajien tai muiden 

yhteistyökumppaneiden 
palveluksessa olevien 
yhteyshenkilöiden nimet. 

o Konsulttien, toimittajien tai 
muiden yhteistyökumppaneiden 
yhteydenotot. 

o Osto-/tilaushistoria. 
o Osto-/tilaushetken tiedot.  

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. On oikeutetun etumme mukaista, että voimme tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja 
luoda ja ylläpitää hyviä suhteita konsultteihin, toimittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.  

Säilytysaika: Tietoja säilytetään tähän tarkoitukseen enintään 18 kuukauden ajan viimeisimmästä yhteydenotosta. 

Saatamme säilyttää tietoja edellä mainittua pidempään, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi 
tai puolustamiseksi. Säilyttämisen perusteena on Mediafyn oikeutettu etu. 

Tiettyjä tietoja säilytetään edellä mainittua pidempään lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esimerkiksi 
kirjanpitoa varten. Tässä tapauksessa säilytämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi kirjanpitolaissa 
säädettyjen velvoitteidemme täyttämiseksi. Säilytämme tietoja vain lainsäädännössä vaaditun ajan. 

 

 

 



Henkilötietojen luovuttaminen 

Kun käsittelemme henkilötietojasi tarkoituksiin, joita kuvataan edellä kohdassa ”Miten 
käytämme henkilötietojasi”, saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja seuraaville: 

- viranomaiset;  
- yhteistyökumppanit. Näitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi yritykset, joiden kanssa 

teemme yhteistyötä tai jotka toimittavat meille IT-ratkaisuja, kuten sähköisiä alustoja, 
liiketoimintajärjestelmiä ja analysointityökaluja; 

- ulkopuoliset konsultit, jotka tukevat liiketoimintaamme.  

Mediafy tekee yhteistyötä vain sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja 
EU:n/ETA:n alueella, tai sellaisten yritysten kanssa, jotka takaavat saman tietosuojan tason kuin 
EU:n/ETA:n alueella. Riippumatta siitä, missä valtiossa henkilötietojasi käsitellään, toteutamme 
kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet varmistaaksemme, 
että tietosuojan taso vastaa EU:n/ETA:n alueella taattua tasoa. Jos henkilötietoja käsitellään 
EU:n/ETA:n alueen ulkopuolella, tietosuojan taso taataan EU:n komission päätöksellä siitä, että 
kyseinen valtio varmistaa riittävän tietosuojan tason, tai käyttämällä ns. asianmukaisia 
suojatoimenpiteitä. Asianmukaisia suojatoimenpiteitä ovat esimerkiksi vastaanottajavaltiossa 
hyväksytyt käytännesäännöt, vakiosopimuslausekkeet tai sitovat yrityksen sisäiset säännöt. Jos 
haluat lisätietoa toteutetuista suojatoimenpiteistä, ota meihin yhteyttä. 

Tietoa evästeistä ja evästeiden käytöstä 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelimemme tallentaa verkkoselaimeesi tai 
laitteellesi. Käytämme Verkkosivustoilla seuraavia evästeitä: 

- Istuntoevästeet (väliaikainen eväste, joka poistetaan, kun suljet verkkoselaimen tai sammutat 
laitteen). 

- Pysyvät evästeet (evästeet, jotka säilyvät laitteellasi, kunnes poistat ne tai ne vanhenevat). 

- Ensimmäisen osapuolen evästeet (evästeet, jotka tulevat suoraan siltä verkkosivustolta, jolla 
vierailet). 

- Kolmannen osapuolen evästeet (evästeet, jotka tulevat kolmannen osapuolen verkkosivustolta. 
Käytämme näitä evästeitä pääasiassa analysointiin, esim. Google Analytics). 

- Vastaavat tekniikat (tekniikat, jotka tallentavat verkkoselaimeen tietoa samaan tapaan kuin 
evästeet). 

Käytämme evästeitä, jotta voimme parantaa palvelujemme laatua. Jotkut evästeistä ovat 
tarpeen palvelujen käyttämiseksi. Toiset puolestaan parantavat käyttäjäkokemusta. Evästeet 
keräävät yleistä analyyttista tietoa palvelujemme käytöstä ja tallentavat käyttöön liittyviä 
asetuksia, kuten kieliasetuksia ja muita tietoja. 

Voit itse hallita evästeiden käyttöä. Voit muuttaa evästeasetuksia verkkoselaimesi tai laitteesi 
asetuksissa. Verkkoselaimesi tai laitteesi asetuksissa kerrotaan tarkemmin, miten voit muuttaa 
evästeasetuksia. Asetuksissa voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä vain ensimmäisen 
osapuolen evästeet tai valita, että kaikki evästeet poistetaan, kun suljet verkkoselaimen. 
Muistathan, että tietyt palvelut eivät välttämättä toimi kunnolla, jos estät tai poistat evästeet. 

 



 

Facebook-palvelut 

Verkkosivustoillamme käytetään Facebookin tarjoamaa palvelua nimeltä Facebook-pikseli. 
Kerättyjen henkilötietojen avulla Facebook seuraa ja analysoi Verkkosivustojen käyttöä 
raportoidakseen, miten käyttäjät toimivat kotisivuillamme. Tämä auttaa meitä kehittämään 
Verkkosivustojen käytettävyyttä. Työkalun ansiosta voimme esittää sinulle osuvampia mainoksia 
Facebookissa sen mukaan, miten toimit Verkkosivustoilla. Facebook saattaa käyttää kerättyjä 
henkilötietoja tarkoituksiin, joita kuvataan Facebookin omassa tietosuojakäytännössä. 

Google-palvelut 

Verkkosivustoillamme käytetään Googlen palveluja, kuten Google Analytics -palvelua. Kerättyjen 
henkilötietojen avulla Google seuraa ja analysoi Verkkosivustojen käyttöä raportoidakseen, 
miten käyttäjät toimivat kotisivuillamme. Tämä auttaa meitä kehittämään verkkopalvelujen 
käytettävyyttä. Google saattaa käyttää kerättyjä henkilötietoja tarkoituksiin, joita kuvataan 
Googlen omassa tietosuojakäytännössä. 

Henkilötietojesi suojelu 

Haluamme suojella henkilötietojasi ja pitää suojauksen tehokkaana ja ajan tasalla. Tätä varten 
olemme toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat: 

- Asianosaisten työntekijöiden kouluttaminen, jotta he varmasti tuntevat henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät vastuumme ja velvoitteemme. 

- Hallinnolliset ja tekniset valvontatoimet, joilla rajoitetaan pääsyä henkilötietoihin ainoastaan 
niihin henkilöihin, jotka ehdottomasti tarvitsevat tietoja tehtäviensä suorittamiseksi. 

- Tekniset suojaustoimet, kuten salasanat, palomuurit, salaus ja virustorjuntaohjelmistot. 
- Fyysiset suojaustoimet, kuten avaimet/kulkukortit ja koodit tiloihimme pääsemiseksi. 

Oikeutesi ja valintasi 

Tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on rekisteröitynä tiettyjä oikeuksia, jotka liittyvät 
henkilötietoihisi ja niiden käsittelijään. Alla kerrotaan tarkemmin oikeuksista, joita rekisteröidyllä 
on Tietosuoja-asetuksen nojalla. 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, joita käsittelemme (ns. rekisteriote). 
Huomaathan, että saatamme pyytää lisätietoja, jotta voimme käsitellä pyyntösi tehokkaasti ja 
varmistaa, että tietoja luovutetaan oikealle henkilölle. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Jos henkilötietosi ovat epätarkat tai virheelliset, sinulla on oikeus vaatia tietojen oikaisemista. 
Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää käsiteltävien henkilötietojesi poistamista, jos:  



- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä 
käsiteltiin;  

- vastustat käsittelyä, jonka olemme tehneet oikeutetun edun perusteella, eikä oikeutettu 
etumme syrjäytä vastustamisen perusteita;  

- vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten;  
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
- henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

Emme välttämättä voi poistaa tiettyjä henkilötietoja, jos ne ovat tarpeen toimintaa varten tai 
esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi. Käsittely voi myös 
olla tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Jos 
rajoitat käsittelyä, saamme säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä henkilötietojasi ainoastaan 
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka 
perustuu oikeutettuun etuun. Saamme käsitellä henkilötietojasi vastustamisen jälkeen vain, jos 
voimme osoittaa, että käsittelyyn on perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi tai vapautesi. 
Saamme käsitellä henkilötietojasi myös, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai kanssasi tehdyn sopimuksen 
suorittamiseen, sinulla on oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle (ns. tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Siirrämme tiedot, jos se on 
teknisesti mahdollista ja siirto voidaan suorittaa automaattisesti. 

Oikeuksien käyttämistä koskevat kysymykset tai pyynnöt 

Jos haluat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä tai haluat esittää kysymyksen tai käyttää 
oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä: 

Mediafy Magazines AB 

Osoite: Östermalmsgatan 26, 114 26 Stockholm, Ruotsi  
Sähköposti: info@mediafy.com 
Puhelin: +46 8 517 502 20 

Tämä tietosuojakäytäntö tulee voimaan 25.4.2022 

Valitukset 

Jos sinulla on huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä 
tietosuojaviranomaiseen osoitteessa https://tietosuoja.fi/etusivu  


