www.jckajaani.fi Tietosuojaseloste
Kajaanin Nuorkauppakamari ottaa tietosuoja-asiat tosissaan. Kun annat tietojasi
nettisivujemme kautta meille, me pidämme niistä huolta, emmekä käytä niitä mihinkään
lupaasi saamatta.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjänä toimii:
Kajaanin Nuorkauppakamari ry
pres(a)jckajaani.fi
Y-tunnus: 1000975-4
Sivuston palvelintilan tarjoaa:
Sollertis Oy
Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä ja tietosuojasta puheenjohtajaltamme:
pres(a)jckajaani.fi

Mitä tietoja Kajaanin Nuorkauppakamari kerää ja
säilyttää?
1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot
o Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
o Käyttäjän kirjoittamat viestit
2. Vierailutietoja
o IP-osoitteen mukainen vierailudata (mm. IP-osoite, sivustolla käytetty aika)
Tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä itse. Halutessasi poistamme tietosi
rekisteristämme.

Kuka voi käsitellä tietojani?
Kajaanin Nuorkauppakamarin järjestelmiin on pääsy vain jäsenillä, jotka ovat ohjeistettu
käyttämään tietoja asianmukaisesti. Järjestelmät ovat suljettuja, eli pääsy järjestelmiin
vaatii joko salasanan tai hallituksen hyväksynnän.
Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Mihin tietojani käytetään?
Sivustolle jätettyjä henkilötietoja käytetään pyydettyä yhteydenottoa varten. Muuta
käyttöä varten pyydämme erillisen hyväksynnän. Käytännössä, kun jätät

yhteydenottopyynnön, lähtee tästä sähköposti sisältäen jättämäsi tiedot Kajaanin
Nuorkauppakamarin puheenjohtajalle (pres(a)jckajaani.fi), joka ohjautuu puheenjohtajan
henkilökohtaiseen sähköpostiin. Yhteydenottopyyntö jää myös talteen sivuston
palvelimelle.
Vierailudataa käytetään sivuston kehittämistä varten.

Ovatko tietoni turvassa?
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Sivustolle jätettyjä yhteydenottopyyntöjä ja vierailudataa säilytetään korkeintaan kolme
vuotta.

Onko minulla oikeuksia?
Kyllä on! Kajaanin Nuorkauppakamarin vastuulla on varmistaa sinulle:
• Pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, jotka Kajaanin Nuorkauppakamarilla on
hallussaan. Halutessasi saat jäljennöksen tiedoista.
• Mahdollisuus oikaista sinua koskevia tietoja tai poistaa tietosi
Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat antamaasi suostumukseen ja sinulla on
luonnollisesti oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?
Ei päädy. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi
yhteistyökumppaneille.

Kajaanin Nuorkauppakamarin oikeus muuttaa tätä
tietosuojaselostetta
Kehitämme sivustoamme säännöllisesti tarjotaksemme paremman
käyttäjäkokemuksen. Tämän vuoksi jotkin toiminnallisuudet voivat muuttua tai niitä voi
tulla lisää, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan. Mahdolliset
lainsäädännön muutoksen saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tätä
selostetta.

Evästeiden kerääminen
Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm.
sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.
Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta sinua ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellet
ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Voit myös itse
vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi
poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.
On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.

Jäikö jokin askarruttamaan?
Voit ottaa yhteyttä meihin: pres(a)jckajaani.fi

