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Yleistä sivustosta
Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat
ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä
ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internetsivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
Ajantieto Oy tarjoaa koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalveluita aikuisille työelämän tarpeisiin.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut
immateriaalioikeudet
Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit,
ohjelmistot ja äänet ovat Yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden,
tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki
oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.
Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata, lähettää edelleen sähköisesti, linkittää ja ottaa siitä
jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Sisältöä saa julkaista edellyttäen
kuitenkin, että lähde mainitaan.
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Vastuu sivujen sisällöstä
Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Yhtiöstämme ja
palveluistamme. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille
linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.
Yhtiöllämme on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden
lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.
Yhtiöllemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa
kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa
kaikista kustannuksista, joita Yhtiöllemme lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden
johdosta syntyy.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden
suoja
Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan
henkilötietolain mukaisesti.
Evästeiden käyttö
Sivustollamme käytetään evästeitä. Käyttämällä sivustoa hyväksyy käyttäjä evästeiden käytön.
Evästeistä ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Tilastotiedot ovat nimettömiä. Kerättyä tietoa
voimme käyttää analytiikkaan ja parantaa verkkosivuston helppokäyttöisyyttä.
Evästeiden avulla pyrimme kehittämään palveluamme entistä kohdennetummaksi ja
tarkoituksenmukaiseksi. Tyypillisin tarkoitus on käyttäjäpolkujen tunnistaminen, kuten mille
sivustolla on tultu ja miten sivustolla liikuttu.
Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite,
selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla. Tässä yhteydessä emme
siis kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää
evästetiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää
kaikkia sivujemme osia.
Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, tilatessa
esim. uutiskirjeen, osallistuessa kilpailuihin tai kyselyihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille
sivujemme kautta henkilötietojaan.
Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa
suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin.
Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä
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palautelomakkeella tai kirjallisesti rekisterinylläpitäjään info@ajantieto.fi , http://ajantieto.fi/omientietojen-muutos/
Jos kävijä lähettää Yhtiöllemme toisen henkilön tietoja tulee hänen varmistaa, että tietojen
luovuttamiseen on lupa.
Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa
käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai
perustuu lain nimenomaiseen säännökseen. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason
Yhtiömme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.
Verkkosivuston evästetyypit
Ajantieto voi käyttää erityyppisiä evästeitä. Esim. Google Adwords – evästeitä käytetään
seuraamaan, mitä mainoksia käyttäjä näkee sekä Google-hakutulosten kohdentamiseen. Google
Analyticsia käytetään tilastotietoihin, kuten montako kertaa käyttäjä on vieraillut, kuinka pitkään ja
kuinka päätynyt verkkosivulle.

Rekisteriseloste
28.6.2017
Henkilötietolaki (523/99) 10§
Rekisterin pitäjä
Ajantieto Oy (y-tunnus 0732853-5), Antinkatu 3 D, 7. krs, 00100 Helsinki
puh. 020 741 1080, info(at)ajantieto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Jaana Koskinen, puh. 020 741 1081, jaana.koskinen(at)ajantieto.fi
Rekisterin nimi
Ajantieto Oy:n markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ajantieto Oy:n markkinointirekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia yrityksen
asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää tietoja Ajantieto Oy:n henkilö- ja yritysasiakkaista sekä
potentiaalisesta asiakaskunnasta. Tietoja kertyy henkilöiden ja yritysten julkisten perustietojen
lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen
edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää henkilön itse ilmoittamia kiinnostusalueita tai
kurssivarauksia koskevia tietoja.
Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää asiakassuhteita, palveluista tiedottaminen ja viestintä sekä
uusasiakashankinta.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilöistä:
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–
henkilötiedot; etunimi, sukunimi, sukupuoli, henkilön itse ilmoittama ruokavaliotoive,
titteli/asema, henkilön ilmoittama puhelinnumero, sähköpostiosoite, kiinnostusalueet
–
työnantajan nimen ja yhteystiedot
–
kurssihistorian
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kertyvät:
–
rekisteröidyltä itseltään
–
luotettavista osoitetietojärjestelmistä
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on digitaalisessa muodossa ja tiedot on suojattu palomuurilla. Rekisteriin on käyttöoikeus
vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Rekisterin tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa
(henkilötietolaki 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään Ajantieto Oy:stä yllä mainitusta osoitteesta
henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.
Henkilöllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja
mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Kielto tapahtuu ilmoittamalla siitä
info(at)ajantieto.fi osoitteeseen.
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