
Tietosuojaseloste Tmi Pranava 
 

Tmi   Pranava   on   sitoutunut   pranava..fi   –verkkosivustomme   käyttäjien   yksityisyyden 
suojaamiseen   henkilötietolain   (523/1999),   sähköisen   viestinnän   tietosuojalain 
(516/2004)   sekä   muun   soveltuvan   lainsäädännön   mukaisesti.   Tämän 
tietosuojaselosteen   tarkoituksena   on   kertoa   sinulle   minkä   tyyppistä   tietoa   keräämme 
Sivustomme   käyttäjistä   ja   kuinka   käytämme   tuota   tietoa.   Kerromme 
Tietosuojaselosteessa   myös   evästekäytännöistämme   Sivustollamme.   Käyttämällä 
Sivustoa   hyväksyt   henkilötietojesi   käsittelyn   Tietosuojaselosteen   mukaisesti.  

 
Keräämämme   tiedot   ja   säännönmukaiset   tietolähteet 

 
Keräämme   henkilötietoja   käyttäjältä   itseltään   Sivuston   käytön   yhteydessä.   Jäljempänä 
kuvattujen   evästeiden   ja   muiden   tekniikoiden   avulla   voimme   lisäksi   kerätä   tietoa   siitä, 
miten   käyttäjä   käyttää   Sivustoa   ja   palveluitamme.   Henkilötiedot,   joita   keräämme 
käyttäjistä   Sivuston   käytön   yhteydessä,   käsittävät   henkilötietojen   käsittelytarkoituksen 
kannalta   tarpeellisia   tietoja.   Voimme   kerätä   esimerkiksi   seuraavia   tietoja: 

 
● Yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, toimitusosoite (jos se eroaa 

postiosoitteesta),   puhelinnumero,   sähköpostiosoite 
● Käyttäjän   antamat   profilointi-   ja   kiinnostustiedot 
● Sivuston   ja   palveluidemme   käyttöä   ja   käyttäjän   asiakassuhdetta   koskevat   tiedot, 

kuten maksuyhteystiedot, maksukorttitiedot tai pankkitilitiedot, 
asiakaspalautetiedot, tilaustiedot 

● Mahdolliset   muut   käyttäjän   suostumuksella   kerätyt   tiedot 
 

Henkilötietojen   käsittelyn   tarkoitus 

 
● Voimme   käsitellä   henkilötietojasi   seuraaviin   tarkoituksiin:  
● Sivustoon   ja   palveluihimme   liittyvä   viestintä,   asiakassuhteen   hoitaminen; 
● Sivuston   ja   palveluidemme   tuottaminen,   tarjoaminen,   kehittäminen, 

parantaminen ja suojaaminen;  
● Käyttäjäkohtainen   Sivuston   personointi   ja   mainonnan   kohdentaminen;  
● Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi;  
● Väärinkäytösten   ennaltaehkäisy   ja   selvittäminen;  
● Muut   vastaavat   käyttötarkoitukset 

 
 
 
 



Evästekäytäntö  
 
Kotisivuilla   kerätään   tietoa   kotisivujen   käytöstä.   Tietoa   kerätään   verkkosivustoilla 
vierailevista   selaimista   evästeiden   (cookies)   avulla.   Tietoja   kerätään   käyttäjän 
päätelaitteen   ominaisuuksista   ja   seurattavalla   sivustolla   tekemistä   toiminnoista. 
 
1.   Mikä   on   eväste? 
 
Eväste   on   palveluntarjoajan   web-palvelimen   käyttäjän   tietokoneelle   tallentama   tiedosto. 
Käytännössä   eväste   on   pieni   nimetön   käyttäjäkohtainen   tekstitiedosto,   joka   tallentuu 
käyttäjän   verkkoselaimeen.   Palvelin   voi   myöhemmin   lukea   evästeen   ja   näin   kyseinen 
selain   voidaan   tunnistaa   (esim.   käyttäjän   palatessa   aiemmin   vierailemalleen   sivustolle). 
Evästettä   voi   myöhemmin   käyttää   vain   sen   tallentanut   palvelin,   eikä   evästeistä   aiheudu 
vahinkoa   käyttäjän   laitteelle   tai   voida   tunnistaa   käyttäjää. 

 
Evästeet   jaetaan   lähtökohtaisesti   istuntokohtaisiin   ja   pysyviin   evästeisiin. 
Istuntokohtaiset   evästeet   vanhenevat   käyttäjän   lopettaessa   web-palvelun,   pysyvät 
evästeet   säilyvät   selaimessa   tietyn   aikaa   tai   kunnes   käyttäjä   poistaa   ne.   Evästeet 
helpottavat   yleensä   sivustojen   käyttöä   ja   mahdollistavat   tiettyjä   toiminnallisuuksia, 
kuten istunnon muistamisen. 

 
Tietoa   verkkosivuston   kävijöistä   kerätään   JavaScript-komentokielen   avulla.   Kaikki 
kerättävät   tiedot   ovat   yleisesti   saatavilla   sivuston   ylläpitäjälle.   Tietojen   keräyksen 
yhteydessä   kullekin   kävijälle   annetaan   yksilöllinen   tunniste,   jonka   avulla   peräkkäiset 
sivulataukset   voidaan   yhdistää   saman   kävijän   selaimeen   ja   sivustolle   palaaminen 
voidaan   tunnistaa.   Tunniste   tallennetaan   evästeisiin   (cookies)   kävijän   selaimeen. 
Evästeiden   avulla   palvelun   käyttäjää   ei   voida   yhdistää   luonnolliseen   henkilöön.   Eväste 
sisältää   vain   yksilöllisen,   istuntokohtaisen   tunnuksen,   jonka   avulla   voidaan   tunnistaa 
sivustolla vieraileva verkkoselain. 

 
2.   Mihin   evästeitä   käytetään? 

 
Evästeiden   avulla   kerätään   tietoa   sivujen   käytöstä,   verkkosivustoilla   vierailevien 
käyttäjien   päätelaitteista   ja   verkkoselaimesta.   Evästeitä   käytetään   pääasiassa 
analytiikkaan.   Jotta   sivua   voidaan   kehittää   vastaamaan   kävijöiden   intressejä   ja   tarpeita, 
tehdään   tilastollista   analyysiä   sivustoilla   vierailijoiden   määrästä   sekä   miltä   sivuilta 
kävijät   ovat   päätyneet   palveluun.   Tietojen   avulla   voidaan   paremmin   suunnitella   sivujen 
käyttäjille   juuri   heille   mieluista   sisältöä. 

 
3. Vastuullisuus 

 



Suomessa   evästeiden   käyttöä   säätelee   tietoyhteiskuntakaari   (917/2014).   Sivujen 
omistajat   ovat   sitoutuneet   käsittelemään   tietoa   luottamuksella   ja   kunnioittamaan 
palvelun   käyttäjien   yksityisyyttä.   Tietojenkäsittely   tapahtuu   Suomen   lainsäädännössä 
määriteltyjen   yksilön   tietosuojaa   koskevien   säädösten   ja   ohjeistusten   mukaan. 

 
4.   Käyttäjän   vaikutusmahdollisuudet 

 
Käyttämällä   Tmi   Pranava:n   verkkosivuja,   joilla   hyödynnetään   evästeitä,   käyttäjä   antaa 
suostumuksensa   yllä   kuvatun   kaltaiseen   tietojenkäsittelyyn. 

 
Käyttäjä   voi   tyhjentää   evästehistorian   verkkoselaimensa   asetuksista.   Tällöin   tunniste, 
joka   on   asetettu   selaimeen   ja   siihen   perustuva   verkkokäyttäytymisprofiili   poistuu. 
Toimenpide   ei   estä   uusien   evästeiden   tallentumista   selaimeen.   Käyttäjä   voi   estää 
kokonaan   evästeiden   käytön   verkkoselaimessa.   Useimmissa   selaimissa   määritys 
tehdään   selaimen   tietoturva-asetuksista.  

 
 

 
 


