Verkkopalvelun käyttöehdot
Adven-konsernin verkkosivuston käyttöehdot
Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä
käyttöehtoja sovelletaan Adven-konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä "Adven") verkkosivustoihin. Advenin verkkosivustolla voi olla
myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.
Sivuston käyttö
Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Adven. Osoite: Äyritie 18, 01500 Vantaa. Puh. +358 (0)10 344 5000
Adven antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen,
edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan
kopioissa. Tämä sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai
kaupalliseen tarkoitukseen ilman Advenin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa
tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty.
Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Adven konsernille. Advenin toiminimi ja logo ovat Advenkonsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Advenin logoa ei saa käyttää ilman Advenin suostumusta.
Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä
edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Advenilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa verkkosivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä,
saatavuutta sekä verkkosivustolla toimitettavia palveluita tai muita sivuston ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Advenilla on oikeus
keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.
Vastuut
Adven ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä
tai näihin liittyvästä vahingosta. Adven ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Advenin www-sivuilla julkaistava
sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.
Adven ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.
Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille
sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä
viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.
Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata.
HENKILÖTIEDOT
Adven käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja soveltuvan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta
henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Yhtiön asiakasrekisteriä, ja niitä käytetään vain
näiden rekistereiden rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteriseloste on saatavilla Advenin verkkosivuilla.
Adven voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Adven
voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta.
SOVELLETTAVA LAKI
Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Advenin www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet
käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Evästekäytäntö
Tässä yhteydessä “eväste” viittaa evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin, jotka sisältyvät sähköisen viestinnän yksityisyyttä käsittelevään EUdirektiivin.
Kaikki Adven Oy:n verkkopalvelut käyttävät evästeitä (cookies).

Mikä on eväste?
Evästeet (myös keksi, cookie) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi tallentaa tiedon varastointia varten käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla
voimme kehittää verkkosivujamme ja varmistaa, että ne vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla
verkkopalvelumme voi muistaa asiakkaan käyttöä kuvaavia tietoja, esimerkiksi tämän lukemia sisältöjä, ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.
Evästeiden avulla voidaan tallentaa analytiikkaan mm. käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet
Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
Evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumuksen, joten sinulla on mahdollisuus kieltää tai sallia evästeiden tallentaminen selaimen tai muun
sovelluksen asetusten avulla.

Verkkosivustomme käyttämät evästeet
Verkkosivustomme käyttää Google Analytics, Leadfeeder ja Postiviidakko -evästeitä.
Evästeet tallentavat tietoa verkkosivuston käyttäjien toiminnoista. Näihin tietoihin kuuluvat avattujen sivujen määrä, verkko-osoite tai kanava, josta
vierailija tulee verkkosivustolle, vierailijan suorittamat toiminnat yksittäisillä sivuilla sekä vierailujen määrä. Kyseisiä tietoja käytetään
verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseen sekä sivuston kehittämistarpeisiin. Jos käyttäjä ei salli evästeitä, mitään käyttötietoja
vierailuistasi sivustolla ei tallenneta.
Lisätietoja analytiikkapalvelujen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löydät alla olevista linkeistä:
Google Analytics privacy overview (LINKKI: https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
Opt out of Google Analytics tracking (LINKKI: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB)
Leadfeeder privacy overview (LINKKI: https://www.leadfeeder.com/privacy/)
Postiviidakko privacy overview (LINKKI: https://www.lianamailer.com/privacy-policy.html)
Evästeen tietoa vieraillusta sivusta saatetaan käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia,
jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeen käyttöön, vaan Advenin mainoksia voi nähdä
verkossa kaupallisten toimijoiden sivustoilla.
Evästeitä hyödynnetään yleisesti myös monenlaisen analytiikkatiedon keräämiseen ja seurantaan.

Evästeiden estäminen eri selaimissa
Google Chrome
Muokkaa evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Tietosuoja”.
Internet Explorer
Evästeasetukset löydät kohdasta “Työkalut”, “Internet-asetukset”, “Tietosuoja”, josta voit valita “Estä kaikki evästeet” liukusäätimellä.
Firefox
Asetukset löytyvät kohdasta “Työkalut”, “Asetukset” ja “Tietosuoja”.
Safari
Evästeasetuksiin pääset napsauttamalla “Asetukset” ja “Yksityisyys”.
Huom! Jos estät evästeiden käytön, sivustojen käytettävyys kärsii ja osa sivuston ominaisuuksista voi lakata toimimasta.

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Adven Group Oy (jäljempänä ”Adven”)
Y-tunnus: 2230778-3

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Reena Säästla
puh. +372 667 8600
reena.saastla@adven.com

Rekisterin nimi
Yhtiön asiakasrekiseri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Advenin markkinointiin ja tiedottamiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Sähköpostiosoite
Etu- ja sukunimi
Yrityksen nimi
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö voi itse ilmoittautua uutiskirjeen tai muun sisällön tilaajaksi Advenin verkkosivuilla ja luovuttaa samalla sähköpostiosoitteensa.
Säännönmukaisina tietolähteinä käytetään Käyttöehdoissa mainittuja analytiikkatyökaluja.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen
käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

