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TIETOSUOJASELOSTE www.proroomlkv.fi/ -verkkosivustolla

Asiakkaittemme tietosuoja on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa 
mahdollisimman läpinäkyvästi. 

Käytämme teknisiä tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi yhteys
www.proroomlkv.fi -verkkosivujen ja asiakkaan tietokoneen välillä suojataan käyttämällä SSL/TLS-suojausta. 
SSL/TLS-turvakäytäntö suojaa tietoliikenteen siten, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty yhteyttä seuraamalla 
näkemään tai muuttamaan luottamuksellisia tietojasi. www.proroomlkv.fi -verkkosivuilla on turvallista. Se 
edellyttää kuitenkin myös, että oma tietokoneesi on riittävän suojattu.

Yhteydenottopyyntö lomakkeesta olevat tiedot tallentuvat suoraan tea@proroomlkv.fi sähköpostiin, joka on 
suojattu yhteys sähköposti tarjoajan järjestemän kautta ja on salasanojen suojaama. Käytämme antamaan-
ne sähköpostiosoitetta ainoastaan lähettääksemme teille informaatiota ja pyytämiänne tietoja. Yhteyden-
ottolomakkeesta tallentuu tietojen lisäksi yhteysloki / lähettäjän IP-osoite suoraan järjestelmään. IP-osoite 
on numerosarja, jonka avulla on mahdollista sähköposti tarjoajan järjestemän kautta lähettää lomakkeessa 
annettuun sähköposti osoitteeseen pyydettyjä tietoja.

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatuun 
käyttötarkoitukseen. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeellista 
mahdollisen sopimuksen/toimeksiannon tai laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten esim. osakekauppaa 
koskevien vastuiden, todentamiseksi ja niiden osoittamiseksi. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja 
kolmansille osapuolille esim. mikäli meidän on tarkistetava henkilön luottotietoja. Informoimme aina myös 
asiakasta kyseisestä asiasta. Henkilö voi pyytää tietojensa poistamista järjestelmistä, jolloin poistamme tai 
anonymisoimme tiedot, mikäli se on edellä mainittujen tarpeiden puitteissa mahdollista. 

Proroomlkv.fi -verkkosivuilla hyödyntää Google Analyticsia, joka on Google Inc:n analysointityökalu. 
Sivustolla vierailustanne havainnoituja tietoja säilytetään Google Analytics -analytiikkapalvelun erillisessä 
tietokannassa. Google Analytics käyttää tekstitiedoston muodossa olevia evästeitä parantaakseen 
verkkosivujen käytön analysointia. Google lähettää ja tallentaa evästeillä tuotettua tietoa verkkosivuston 
käytöstäsi. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai jos 
kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin tietoihin, joita 
Googlella voi olla sinusta.  

Käytämme palvelussamme evästeitä (cookies). Verkkosivuilla yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä  
tunnistetiedostoja. Evästeiden käyttö ei näy sivustolla olevalle eikä rasita vierailijan tietokonetta.  
Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme 
evästeitä myös verkkosivujen kävijäliikenteen seurantaan kehittääksemme palvelumme laatua. 
Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä ja myös tiedon analysointi.

Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selainasetuksissasi. Huomioi, että osa sivujen 
ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty.

Lisätietoa evästeistä löydät esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytännön.

Tarvittaessa lisätietoja ota yhteyttä


