Tietoja henkilötietojen käsittelystä:
Tässä lausunnossa toimitamme teille kaikki tiedot tavasta, jolla hankimme ja käsittelemme
henkilötietojasi, kun selaat tai käytät verkostomme palveluja. Justvege.fi- sivustolle
toimitettuja tietoja käsitellään EU:n asetukseen 2016/679 (GDPR) perustuvan voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Nämä tiedot on tarkoitettu tiedottamaan käyttäjälle tapoja käsitellä häntä koskevia
henkilötietoja mahdollisimman yksinkertaisella ja yksityiskohtaisella tavalla. Tämä
tietosuojakäytäntö on tietysti annettu vain justvege.fi- sivustolle eikä kolmansien
osapuolien verkkosivustoille, joihin käyttäjä voi tutustua linkkien kautta.
Käsiteltävät tiedot:
Selitämme mitä tietoja voidaan käsitellä selaamalla tämän verkkosivuston sivuja. Tietojen
selaaminen järjestelmissämme ja / tai kolmansien osapuolten yrityksissä, joiden kanssa
olemme tehneet suoria tai epäsuoria yhteistyösopimuksia, voisi tallentaa erilaisia
selaustapahtumaan liittyviä yhteystietoja: IP- osoite, pääsyn päivämäärä ja kellonaika,
palvelun osoitteessa näytetty resurssi (URL), mikä tahansa alkuperäissivusto (viite), selain
ja käytetty käyttöjärjetelmä. Nämä tiedot voivat sallia Internet-yhteyden omistajan
henkilöllisyyden jättämisen vasta oikeusviranomaisten suorittamien tutkimusten jälkeen.
Työntekijämme eivät missään tapauksessa pysty jäljittämään kävijöiden identiteettiä
itsenäisesti näiden navigointitietojen avulla, eikä missään tapauksessa tapahdu
yhdistämistä muihin tietojemme tietoihin kolmansien osapuolien kanssa.
´
Cookie:
Järjestelmämme ja / tai kolmansien osapuolten yritykset, joiden kanssa olemme tehneet
suoria tai epäsuoria yhteistyösopimuksia, voivat välittää erityyppisiä ja eri tarkoituksiin
tarkoitettuja evästeitä käyttäjän laitteeseen. Lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä
justvege.fi:ssä ja kolmansien osapuolten yrityksissä, kutsumme sinut käymään tällä sivulla,
jossa voit tutustua yksityiskohtaisiin tietoihin.
Vapaaehtoisesti toimitetut tiedot:
Tiettyjen palvelujen tai esitysten saamiseksi käyttäjää voidaan vaatia täyttämään
lomakkeet (kuten esimerkiksi yhteydenottolomakkeet tai rekisteröintilomakkeet), jotka
mahdollistavat henkilötietojen välittämisen (esimerkiksi sähköpostiosoite.) Tietojen
hankkiminen tarvittaessa on välttämätön edellytys verkkomme tarjoamien palvelujen
käyttämiselle. Käsittelyn tarkoituksessa selitämme, miksi hankimme ja käsittelemme
tietojasi tiettyihin tarkoituksiin. Käytämme navigointitietoja, evästeitä ja tietoja, jotka
käyttäjät antavat vapaaehtoisesti vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Muut
järjestelmiemme ohjelmistot voisivat suorittaa samanlaisia toimintoja tietoturvaan liittyviin
tarkoituksiin.

Sivustojen käyttötietoa:
Käytämme Google Analyticsiä puhtaasti tilastollisiin tarkoituksiin verkkosivustomme
liikenteen mittaamiseen. Käyttäjien yksityisyyden takaamiseksi olemme ottaneet käyttöön
IP-osoitteiden nimettömyyden, mikä estää Google Analyticsiä tallentamasta näitä
henkilökohtaisia tietojasi järjestelmään. Kolmannen osapuolen widgetit voivat olla joillakin
sivuston sivuilla kolmansien osapuolten tarjoamissa työkaluissa, kuten videoissa,
sosiaalisista verkostoista otetuissa elementeissä ja muissa etätoiminnoissa. Nämä työkalut
voivat olla vuorovaikutuksessa käyttäjän järjestelmän kanssa lähettämällä evästeitä.
Mainonta:
Tämä sivusto ei käytä ulkoista mainontaa. Yhteys- / rekisteröintilomakkeet, keräävät
henkilötietoja, jotka on vapaaehtoisesti annettu asianmukaisissa lomakkeissa, käsitellään
seuraaviin käyttötarkoituksiin: pystyä tarjoamaan pyydetyt palvelut (kuten esimerkiksi
tilaamaan foorumi tai muut verkkopalvelut); pystyä tarjoamaan uutiskirjepalvelua tai
lähettämään tietoja ja / tai mainosviestintää; pystyä käsittelemään tiettyjä käyttäjäpyyntöjä
automaattisesti ja / tai manuaalisesti (esimerkiksi vastaamaan asianmukaisten
lomakkeiden kautta lähetettyihin yhteydenottopyyntöihin);
Käsittelyn oikeusperusta:
Selitämme oikeusperustan, johon sivuston suorittama erilainen tietojenkäsittely perustuu,
ja selitämme voimassa olevien henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumuksen
vaatimukset. Joissakin käsittelyissä ei vaadita asianomaisen suostumusta. Etenkään ei ole
mahdollista antaa tai kieltää suostumusta lokitiedostojen rekisteröintiin, sivuston
käyttötietojen mittaamiseen ja evästeiden lähettämiseen, jotka ovat ehdottoman
välttämättömiä verkkosivuston tekniselle ja / tai kaupalliselle toiminnalle. Kaikissa näissä
tapauksissa Justvege on oikeutetusti kiinnostunut online-liiketoimintansa moitteettomasta
toiminnasta. Kaikissa muissa olosuhteissa käsittely perustuu asianomaisen
suostumukseen, joka voi lainata sitä tai ei. Asianomaisen osapuolen suostumus on
välttämätöntä markkinointitarkoituksiin, kuten esimerkiksi kaupallisen tiedon lähettäminen
sähköpostitse tai profilointikeksien hyväksyminen henkilökohtaisten mainosviestien
näyttämistä varten.
Asianomaisen suostumus:
Kaikissa tapauksissa, joissa käsittelyyn vaaditaan käyttäjän suostumus, sen on oltava
tietoinen, vapaa ja ehdoton. Tietojen toimittamatta jättäminen voi kuitenkin tehdä
mahdottomaksi tiettyjen palveluiden tai esitysten hankkimisen (et voi esimerkiksi tilata
uutiskirjepalvelua, ellet anna suostumustasi). Suostumuksen voimassaoloa varten
vaaditaan, että asianomainen osapuoli on vähintään 16-vuotias. Kaikkien palvelujen, joihin
liittyy vapaaehtoinen tietojenkäsittely, käyttö on siis ehdottomasti kielletty kaikille, jotka
eivät ole saavuttaneet tätä ikärajaa.

Käsittelymenetelmä:
Käsittelemme tietoja käsitellään IT-työkaluilla pääasiassa automatisoidusti tekniikoilla ja
laitteilla, jotka vähentävät ihmisen toimintaa mahdollisimman paljon. Valtuutetut
operaattorit tarjoavat manuaalisen pääsyn vain erityisissä ja rajoitetuissa tapauksissa,
yleensä asianomaisen henkilön pyynnöstä tai tiettyjen lakisääteisten velvoitteiden
täyttämiseksi (esimerkiksi maksettujen palvelujen laskuttamiseksi).

Tietojen säilytys:
Kerromme, mihin henkilökohtaisesti hankkimamme tiedot tallennetaan. Tiedot tallennetaan
tietoturvasääntöjen mukaisesti ja vain omistajalle. Tarek El-Sayed Said Ali, joka on
vastuussa kaikkien tietojen säilyttämisestä.
Kohteet, joilla on lupa käyttää tietoja:
Kerromme, kuka voi käyttää henkilökohtaisesti hallinnoimiamme tietoja. Järjestelmiemme
käyttö on sallittu meidän lisäksi: nimitetyt henkilöt Just Vegen nimittämille työntekijöille
tehtäväksi suorittaa heille uskotut tietojärjestelmät. Uutiskirje-palveluun liittyvät tiedot ovat
käytettävissä meidän lisäksi: omistajan nimittävät työntekijät ja omistaja itse: Tarek ElSayed Said Ali.
Turvatoimet:
Kerromme sinulle, kuinka suojaamme tietojasi: tietojasi säilytetään turvallisesti
tietokantoissamme enintään kuuden kuukauden ajan.
Käsittelyn kesto:
Selitämme, kuinka kauan tietojasi käsitellään järjestelmissämme. Tietoja käsitellään niin
kauan kuin tarvitaan käyttäjän pyytämän palvelun suorittamiseen tai tässä asiakirjassa
kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäjä voi aina pyytää tiettyjen palveluiden keskeyttämistä
(esimerkiksi peruutus uutiskirjepalvelusta) tai tietojen täydellisen peruuttamisen.
Joitakin tietoja voitaisiin säilyttää myös peruutuksen jälkeen lakisääteisten velvoitteiden
täyttämiseksi määrätyn ajanjakson ajan, edellyttäen, että niitä ei ole tarpeen säilyttää
edelleen puolustaa tai puolustaa oikeutta tai täyttää muita viranomaisten oikeudellisia
velvoitteita tai määräyksiä.
Rekisterinpitäjä:
Ilmoitamme kuka on rekisterinpitäjä ja miten voit ottaa heihin yhteyttä kysyäksesi
kysymyksiä tai käyttäessäsi oikeuksiasi. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Just Vege,
kotipaikka osoitteessa Vaasankatu 15, Helsinki / 044-9897444 /, ylläpitäjä Tarek El-Sayed
Said Alin edustajana. Jos haluat pyytää tietoja henkilötietojen käsittelystä, täytä
yhteydenottolomake ja valitse aiheeksi "Yksityisyys".

Asianomaisen osapuolen oikeudet:
Selitämme, mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä. Kohteilla, joihin edellä mainitut
henkilötiedot viittaavat (ns. "Kiinnostuneet osapuolet"), on oikeus käyttää oikeuksiaan
voimassa olevan yksityisyydensuojalainsäädännön mukaisella tavalla ja rajoissa. .
Asianomaiselle osapuolelle tunnustetaan erityisesti seuraavat oikeudet:
Pääsy: asianomaisella osapuolella on oikeus kysyä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja
vai ei, ja jos on, sillä on oikeus tietää tällaiset tiedot.
Oikaisu: asianomainen osapuoli voi pyytää korjaamaan virheitä tai täydentämään
toimittamiaan tietoja tai joka tapauksessa hallussamme olevia tietoja.
Peruutus: asianomainen osapuoli voi pyytää tietojensa poistamista, jos ne eivät enää ole
tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten ne on kerätty, tai jos suostumus peruutetaan,
vastustetaan käsittelyä, laitonta käsittelyä tai jos lakisääteinen velvoite peruuttaa;
Rajoitus: asianomainen osapuoli voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, jos
jokin 1 artiklassa tarkoitetuista ehdoista GDPR: n 18 kohta; tässä tapauksessa tietojasi ei
käsitellä, lukuun ottamatta varastointia, ilman suostumustasi lukuun ottamatta sitä, mitä on
mainittu saman artiklan 2 kohdassa.
Vastustus: asianomainen osapuoli voi milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, joka
perustuu oikeutettuun etuun, ellei meillä ole laillisia syitä kohtelun jatkamiseen, joka on
etusijalla hänen puolestaan, esimerkiksi harjoituksen tai puolustuksemme vuoksi
oikeudessa.
Siirrettävyys: asianomainen osapuoli voi pyytää saamaan tietonsa tai lähettämään ne
toiselle hänen ilmoittamalleen omistajalle jäsennellyssä muodossa, yleisesti käytetyssä ja
luettavissa automaattisessa laitteessa.
Lisäksi Artiklan. 7, luku. 3, GDPR:n mukaan, ilmoitamme, että voit käyttää oikeuttasi
peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, kuten sanottu, kuitenkaan rajoittamatta aiemmin
annettuun suostumukseen perustuvan käytännön laillisuutta. Voit käyttää näitä oikeuksia,
ilmoittaa ongelmista tai pyytää selvitystä henkilötietojesi käsittelystä käyttämällä
käytettävissä olevaa lomaketta valitsemalla "Tietosuoja" -kohdan. Jos käyttäjä uskoo, ettei
hän ole saanut riittävää ja oikea-aikaista vastausta yksityisyyttä koskeviin pyyntöihinsä,
hänellä on oikeus ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen. Liitteenä toimitamme
sinulle joitain lisätietoja, jotka voivat olla hyödyllisiä tietojemme käsittelyn riittävälle
ymmärtämiselle omalta osaltamme. Tietojen käyttö ja muokkaaminen on rajoitettu tiettyihin
palveluihin, automatisoituja työkaluja tarjotaan kiinnostuneille osapuolille heidän
henkilökohtaisten tietojensa käyttämiseen ja muuttamiseen. Erityisesti:
Peruutuspyynnöt:
Henkilötietojen poistamista koskeva pyyntö voi johtaa tarjottujen palvelujen
keskeytymiseen, minkä käyttö edellyttää niiden käsittelyn hyväksymistä. Jos haluat
peruuttaa tietyn palvelun tilauksen, pyydämme sinua noudattamaan alla olevia ohjeita:

Jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä, ota meihin yhteyttä täyttämällä käytettävissä
oleva lomake valitsemalla "Tietosuoja".
Jos sinulla on kysyttävää, jotka eivät sisälly tähän tietosuojaselosteeseen, ota yhteyttä:
Tarek El-Sayed Ali
Puh: 0505268118
Sähköposti: justvege@justvege.fi
Y-tunnus: 2937940-5
Yritys: Fiiso (Yksityinen elinkeinoharjoittaja)
Osoite: Maauunintie 29 G 45, 01450 Vantaa

