Nitomani School Oy:n keräämien tietojen käsittelyn periaatteet.
Laillinen peruste tietojen keräämiselle?
Keräämme tietoa käyttäjistämme käyttäjiemme etukäteen antaman suostumuksen
perusteella.
Miksi keräämme tietoa?
Ensisijaisesti keräämme tietoa käyttäjien opetustöiden säilytyksen vuoksi.
Toiseksi keräämme tietoa käyttäjistä sivuston ylläpidollisten syiden vuoksi.
Tietoa kerätään myös sivuston käyttäjäystävällisyyden ja toimintojen
kehittämistarkoituksessa.
Mitä tietoa keräämme?
Kerättäviin tietoihin sisältyy rekisteröitymispäivä, sukupuoli, etu- ja sukunimi, syntymäaika,
sähköpostiosoite, käyttäjänimi, sekä data opetustöistä joita käyttäjä on tehnyt.
Mistä keräämme tietoa?
Keräämme tietoja joita annat kun rekisteröidyt sivustollemme, annat palautetta, suoritat
opintoja, käyt keskusteluja foorumilla, kirjaudut tiliisi, ja kun kirjaudut ulos.
Lisäksi otamme automaattisesti vastaan ja tallennamme tietoja tietokoneestasi ja
selaimestasi, mukaan lukien IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä pyytämäsi sivu.
Mihin käytämme tietoa?
Sen lisäksi, että tietoja käytetään opiskelun keskustelufoorumin yhteydessä voidaan
kaikkea sinulta keräämäämme tietoa käyttää kokemuksesi personalisointiin ja yksilöllisten
tarpeidesi täyttämiseen, mukautetun mainossisällön tarjoamiseen, sivustomme
kehittämiseen, asiakaspalvelun ja tukitarpeidesi kehittämiseen,
sähköpostiyhteydenottoihin, kilpailun, kampanjan tai kyselyn hallinnointiin.
Luovutammeko tietoa?
Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille
osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä
sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden

osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina henkilötietolaissa (523/1999) säädetyn
mukaisesti.
Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin
käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin
henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa
tilanteissa.
Ei-yksityisiä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille osapuolille markkinointiin,
mainontaan tai muuhun käyttöön.
Käytämmekö evästeitä?
Kyllä. Evästeemme helpottavat sivuston käytettävyyttä ja uudelleen sivustoa käyttävien
tunnistamista. Lisäksi evästeet parantaa käyttäjän käyttökokemusta seuraamalla ja
tarjoamalla käyttäjää kiinnostavaa sisältöä. Tämä evästeiden käyttö ei liity kuitenkaan
mitenkään sivustomme tunnistamisen mahdollistaviin tietoihin.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Nitomani henkilörekisteristä ei luovuteta tietoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet.
Omistamme yksin tällä sivustolla kerätyt tiedot. Tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ei
myydä, vaihdeta, siirretä tai anneta millekään muulle yritykselle mistään syystä ilman
suostumustasi, pois lukien pyynnön tai tapahtuman suorittamiseen, kuten tilauksen
toimittamiseen tai häiriön korjaamiseen vaadittavat tiedot.
Data sijaitsee fyysisesti Pohjois-Eurooppalaisilla Azuren palvelimilla valvotuissa
palvelinsaleissa, jonne on pääsy vain siellä työskentelevillä. Tiedot on suojattu myös
tietoverkossa tapahtuvia murtoja vastaan.
Tietojen siirtäminen käyttäjän pyynnöstä
Käyttäjällä on oikeus saada hänestä rekisterissä olevat henkilötiedot jäsennellyssä ja
yleisesti käytettävissä olevassa muodossa, siirrettäväksi toiseen palveluun.
Pyynnön tietojen siirtämisestä voi tehdä alla näkyvien yhteystietojen kautta.

Oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä.
Voit tarkastaa rekisterissä olevat tietosi, lähettämällä siitä meille tietopyynnön.
Pyynnön tietojen tarkastamisesta voi tehdä alla olevien yhteystietojen kautta.
Oikeus vaatia omien rekisteritietojen korjaamista.
Voit vaatia meitä korjaamaan rekisterissä olevia tietojasi lähettämällä meille tiedon siitä,
mitä tietoja ja millä tavalla niitä tulisi korjata. Joidenkin tietojen korjaaminen voi vaatia
tiedon paikkansapitävyyden toteennäyttämisen, kuten henkilötiedot.
Pyynnön tietojen korjaamisesta voi tehdä alla olevien yhteystietojen kautta.
Oikeus omien tietojen poistamiseen
Voit pyytää meitä poistamaan omat tietosi rekisteristämme lähettämällä siitä tiedon meille.
Tietojen poistaminen johtaa palveluiden käyttöoikeuden loppumiseen.
Pyynnön tietojen poistamisesta voi tehdä alla olevien yhteystietojen kautta.
Suostumus
Pyydämme jokaiselta rekisteriin talletetulta luvan pyydettyjen tietojen tallentamiseen
rekisteröitymisen yhteydessä ja tietojen käyttämiseen esimerkiksi palveluidemme
markkinointitarkoituksessa.
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