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Sipoon yritystilaportaalin tietosuojaseloste
Nimi

Sipoon kunta
Osoite

Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 9 23531, info@sipoo.fi
3
Rekisterin
vastuuhenkilö
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Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Tehtävänimike

Elinkeinopäällikkö, Sipoon kunta

Tehtävänimike

Elinkeinopäällikkö, Sipoon kunta
Osoite

Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 191 4465
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Tehtävänimike

Kunnan
tietosuojavastaava

Osoite

Tietosuojavastaava, Sipoon kunta
Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 1916 073
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Henkilörekisterin
sisältämien
henkilötietojen
säilytysaika
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Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain
siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Sivustolla käytetään myös pysyviä evästeitä, joilla
voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle
välttämättömiä.
Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää
tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta, mutta niiden
ajantasaisuutta ja säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti.
Sipoon kunta kerää muun muassa evästeiden avulla tietoa sivuston käyttäjistä.
Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka sisältää anonyymin
tunnistenumeron, evästeellä ei vahingoiteta päätelaittetta. Evästeitä käytetään sivujen
kävijämäärien ja muun kävijäliikenteen seuraamiseksi.
Kunta tilastoi Google Analyticsin avulla muun muassa vierailijoiden määrää, keskimääräistä
sivuillamme vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietoja hyödynnetään nettisivujen
kehittämisessä.
Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle, kun käyttäjä käyttää
verkkosivustoa. Googlelta kunta saa verkkosivujen käyttötietoja. Kunta ei pysty
tunnistamaan näistä tiedoista yksittäisiä kävijöitä. Käyttötietoja tai tilastoja ei
luovuteta suoramarkkinointiin tai muutoin ulkopuolisille.
Google voi myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos
kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta.
Käyttäjä ei voi poistaa Google Analytics-palvelusta sinne vietyä käyttötietoa, mutta voi
halutessaan estää käyttötietonsa lähettämisen palveluun. Voit kieltäytyä Google Analyticsin
suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Käyttäjä voi myös estää sipoo.fi:ssä, visitsipoo.fi:ssä ja mysipoo.sipoo.fi:ssä käyntiensä
seurannan estämällä selaimessaan evästeiden käytön kunnan sivuille sipoo.fi,
visitsipoo.fi, mysipoo.sipoo.fi. Selaimissa on myös mahdollista estää yleisesti sivustoilla
käyntien seuranta private browsing-lisätoiminnolla. Evästeiden käytön estäminen voi
kuitenkin samalla estää sivuston jonkin varsinaisen palvelun käytön.
Sipoon yritystilaportaali
Sipoon yritystilaportaalissa käytetään lomakkeita, joihin tietojensa jättävien henkilötiedot
tallentuvat rekisteriin. Tällaisia lomakkeita ovat:
•
•
•
•

rekisteröitymislomake, jolla henkilö rekisteröityy Sipoon yritystilaportaaliin
lomakkeet, joilla henkilö tarjoaa toimitilaa/yritystonttia tai etsii toimitilaa/yritystonttia
yhteydenottolomake, jolla henkilö ottaa yhteyttä ilmoituksen jättäjään
palautelomake, jolla henkilö antaa palautetta Sipoon yritystilaportaalin ylläpitäjälle

Tietoja käsitellään yritystilaportaalin palveluiden mahdollistamiseen ja ylläpitämiseen
(toimitilojen ja yritystonttien tarjoaminen ja etsiminen sekä tarjoajien ja etsijöiden välinen
yhteydenpito) sekä palautelomakkeen kautta tuleviin viesteihin vastaamiseen.
Tietojen tallentaminen perustuu suostumukseen.
Verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille.
Siirtymällä mille tahansa kolmannen osapuolen tarjoamalle verkkosivustolle poistut
Sipoon kunnan tarjoamien palveluiden piiristä. Sipoon kunta ei vastaa tällaisten
verkkosivustojen toiminnasta, sisällöstä, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä
tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Suosittelemme tutustumaan
sivustojen käyttö- ja tietosuojaehtoihin huolellisesti.
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Rekisterin tietosisältö

Evästetiedot:
• Verkkosivujen ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
• Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai
evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen
versio, IP-osoite, internet-palveluntarjoaja, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä
näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
• Havainnoidun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste
• Sijaintitiedot, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon
tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut
nimenomaisen luvan.
Lomakkeissa pyydetyt henkilötiedot:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut vapaamuotoiset tiedot

9
Säännönmukaiset
tietolähteet
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Lomakkeen kautta tulevat henkilötiedot
saadaan rekisteröidyn omalla ilmoituksella.

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet
tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Sipoon
kunnalle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi Googlen tarjoamia Google Analytics -analysointityökaluja.
Luovutamme henkilötietoja myös rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille
osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee
tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja
omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta
johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja
ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät
tietojen luovutusvaatimukset. Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja
tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisista asioista Sipoon kunnan ja sopimuskumppanin välillä.

Sipoon kunta pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETAalueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Kunnan palveluita saatetaan kuitenkin
Tietojen siirto EU:n tai joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia
käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat
ETA:n ulkopuolelle
sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden
henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksisa,
esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Sipoon kunta huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä
tasosta.
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A) Manuaalinen aineisto

Rekisterin suojuksen
periaatteet

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
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Mahdollisen
automaattisen
päätöksenteon
olemassaolo

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa.
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisilla
suojausmekanismeilla. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla
henkilöillä.
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Rekisteröidyn
suostumuksen
peruuttaminen

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa kunnan rekisteristä. Pyyntö
tietojen tarkastamisesta tulee tehdä Sipoon kunnan kirjaamoon: kirjaamo@sipoo.fi tai
Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 Sipoo. Sipoon kunnan kautta tietojaan ei voi tarkistaa
Google Analytics-palvelusta.
Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisteristä. Pyyntö virheellisen
tiedon korjaamisesta tulee tehdä Sipoon kunnan kirjaamoon: kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon
kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 Sipoo. Sipoon kunta ei voi korjata Google Analytics-palvelusta
sinne vietyä tietoa.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa mahdollinen suostumus koskien
henkilörekisterissä olevia tietojaan ja niiden käsittelemistä. Tietoja voidaan poistaa
asiakkaan vaatimuksesta. Vaatimukset tulee tehdä Sipoon kunnan kirjaamoon:
kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 Sipoo. Sipoon kunta ei voi
poistaa Google Analytics-palvelusta sinne vietyä tietoa.
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn
liittyen.

Tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivulla www.yritystilaportaali.fi/sipoo.

