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TIETOSUOJASELOSTE 
      

Tietosuoja-asetus (2016/679)    Laatimispvm: 23.5.2018 

Henkilötietolaki (523/1999)    Päivitys:  
  
 
Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, millaisia tietoja www.tuusklinikka.fi verkkosivuston käyttäjästä 
kerätään, mihin tietoja käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on. 
 
 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: 
Nimi: TuusKlinikka Oy, Y-tunnus 0871321-6 
Osoite: Kaarnatie 14 B, 04340 Tuusula 

 
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö: 

Nimi: Kimmo Siitari 
Osoite: Kaarnatie 14 B, 04340 Tuusula 

 

2. Rekisterin nimi 

TuusKlinikka Oy:n verkkosivujen käyttäjärekisteri 
 

3. Tietojen käyttötarkoitus ja peruste 

Käytämme tietoja sivustomme kehittämiseen. Emme käytä saatuja tietoja mainospostiin tai vastaavaan. 
 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 

Awstats-niminen, verkkosivun tilastoimiseen tarkoitettu ohjelma tai vastaava järjestelmä, joka tallettaa 
tietoja automaattisesti sivuilla vierailijasta.  
Nimeä, puhelinnumeroa, postiosoitetta tms. tietoa sivuilla kävijästä ei kerätä. 

 

5. Tietosisältö 

Keräämme seuraavia tilastollisia tietoja verkkopalvelun käytöstä: 

 Sivuston tietoliikenne päivämäärittäin, viikonpäivittäin ja kellonajoittain 

 Käytetty tiedonsiirtomäärä (kaista) 

 Kuinka monta kertaa milläkin sivulla on käyty? 

 Mille sivulle kävijä on ensin tullut ja miltä sivulta on poistuttu? 

 Mitkä ulkopuoliset linkit ovat ohjanneet kävijän sivuille ja kuinka monta kertaa? 

 Millä hakukriteereillä kävijät ovat tulleet sivuille hakukoneitten kautta? 

 Mitkä hakukoneet ja muut robotit ovat käyneet sivuilla? 

 Mitä käyttöjärjestelmiä ja selaimia sivuilla kävijät ovat käyttäneet? 

 Mistä maista sivuja luetaan? 

 Mistä IP-osoitteista sivuja luetaan? 
 
Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä tietoja, joista yksittäisen kävijän henkilöllisyys voitaisiin tunnistaa. 
Joissain tapauksissa käytetty laite (älypuhelin tms.) voidaan tunnistaa IP-osoitteesta. Tilastollisesti 
kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa. 
 

 

http://www.tuusklinikka.fi/
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6. Evästeiden käyttö tai rekisteröinti 

Emme käytä sivuillamme evästeitä kävijän tunnistamiseksi tai tietojen keräämiseksi. Kotisivumme ovat 
kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. 
 

7. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään vain tarpeelliseksi katsottu aika, kuitenkin enintään kaksi vuotta. 
 

8. Linkit muihin verkkosivuihin 

Sivuiltamme on linkkejä muille sivuille. Emme vastaa verkkosivustoomme linkitettyjen, ulkopuolisten 
tahojen ylläpitämien sivustojen tietosuojakäytännöstä tai sisällöstä. Jos huomaat, että linkittämillämme 
verkkosivuilla on laitonta tai loukkaavaa sisältöä, olemme kiitollisia palautteesta. 

 

9. Tietojen suojaaminen 

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun 
muassa palomuurien, virustorjuntaohjelmistojen ja salaustekniikoiden käyttö sekä turvallisten laitetilojen 
käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojen käsittelyyn 
osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. 
Käytännössä tiedot sijaitsevat web-hotellipalvelumme (www.hostingpalvelu.fi) ylläpitämällä ja teknisesti 
suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. 

  

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

11. Automaattinen päätöksenteko, profilointi 

Tilastollisia tietoja verkkosivuilla vierailijoista kerätään automaattisesti. Profilointia tai muuta 
automaattista päätöksentekoa, jossa erilaisia tietoja yhdistellään ja verrataan muihin vastaaviin tietoihin, ei 
tehdä. 
 

12. Suostumus 

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja annat luvan tietojen keräämiseen. 
 

13. Oikeutesi 

Tietojen tarkastusoikeus, oikaiseminen, poistaminen tai siirtäminen: 

 
Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi oikaisemista, 
poistamista tai siirtämistä. Edellä mainitut pyynnöt tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
 
Valitus tietosuojavaltuutetulle: 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, puh. 029 56 66700 

http://www.hostingpalvelu.fi/

