
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä on Listafriikki.com:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.


Alkuperäinen seloste laadittu: 18.12.2019.

Päivitetty: 07.01.2022.


1. Rekisterinpitäjä 

Listamedia

Lisztstraße 16

06667 Weißenfels


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Marko Ollonqvist

Lisztstraße 16

06667 Weißenfels

listafriikki@gmail.com


3. Rekisterin nimi 

Asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Asiakkaan eli Listafriikki.com-sivuston käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia 
tarkoituksia varten:


- Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

- Palvelun toteuttaminen

- Asiakastapahtumien varmentaminen

- Liiketoiminnan kehittäminen

- Markkinointi

- Analysointi ja tilastointi

- Muut vastaavat käyttötarkoitukset


5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:


- Yhteystiedot (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)Rekisteröitymistiedot 
(esim. käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu yksilöivä tunnus, mikäli sellainen on)


- Tiedot (esim. ikä, sukupuoli, arvo, ammatti ja äidinkieli)

- Asiakassuhdetta koskevat tiedot (esim. laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, 

asiakkaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuihin osallistumiseen perustuvat 
tiedot)


- Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot 
(esim. selailu- ja hakutiedot)




- Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

- Mahdolliset luvat ja suostumukset

- Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot


Pääosin keräämme käyttäjistämme kuitenkin vain seuraavaa dataa Google Analytics 
-ohjelman kautta:


- Ikä

- Sukupuoli

- Kieli

- Maantieteellinen sijainti

- Selain

- Käyttöjärjestelmä

- Tulotapa sivustolle

- Vierailun kesto

- Katsellut sivut

- Liikkuminen sivustolla 


6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja jaetaan yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietolain 
mukaisesti.


7. Kolmannet osapuolet 

Sivustollamme on sosiaalisen median osalta Facebook-, Instagram-, Twitter- ja YouTube-
linkkejä, joita klikkaamalla sinut ohjataan kyseisiin palveluihin, ja lisäksi käytämme Google 
Analytics -palvelua. Näillä palveluilla on omat käytäntönsä liittyen yksityisyydensuojaan ja 
evästeisiin, mitkä voit lukea kunkin palvelun nimestä klikkaamalla. Lisäksi sivustollamme 
on mainoksia affiliaattiyhteistyön kautta; voit tutustua Adtraction-palvelun, Adservice-
palvelun, Amazon-palvelun ja Noste Median tietosuojakäytäntöihin kyseisten palveluiden 
nimien kohdalla olevista hyperlinkeistä.


Listafriikki.com ei vastaa siitä, mikäli käyttäjä on siirtynyt jonkin kolmannen osapuolen 
verkkosivustolle, jossa ei ole tarvittavaa tietosuojalauseketta. Mikä tahansa kiista, erehdys 
tai vaatimus, joka syntyy tai on syntynyt käyttäjän ja kolmannen osapuolen välille, ei liity 
mitenkään Listafriikki.comiin. Käyttäjien on otettava huomioon, että ollessaan yhteydessä 
mihin tahansa kolmansiin osapuoliin käytettyään sivustoa, on se sitten 
tarkoituksenmukaista tai ei ja johtaa se millaiseen tilanteeseen tahansa, Listafriikki.com ei 
ole millään tavalla vastuussa mistään syntyneistä sopimuksista, odotuksista tai muista 
seurauksista, jotka tulevat suoraan tai epäsuorasti tehdystä yhteydenotosta.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille kohdassa 7 esitettyjen ulkopuolisten 
palveluiden keräämän datan muodossa.


9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, 
ainoastaan kohdassa 7 esitettyjen ulkopuolisten palveluiden keräämän datan muodossa. 

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875
https://twitter.com/en/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=fi&visit_id=637276825256901232-249045307&rd=1
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
https://adtraction.com/about-us/privacy-policy
https://www.adservice.com/fi/privacy/
https://www.adservice.com/fi/privacy/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
https://nostemedia.fi/tietosuojaseloste/


Lisäksi Listafriikki.com:n tekijät käyttävät kerättyjä tietoja maailmanlaajuisesti omilla 
työpisteillään, geografisesta sijainnista riippumatta.


10. Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaalla on tarkastus- ja oikaisuoikeus, kuten myös oikeus tulla unohdetuksi.


Mikäli asiakas haluaa poistaa henkilötietonsa rekisteristä, hän voi esittää rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle asian korjaamista koskevan pyynnön; henkilötieto tarkoittaa tietoa, 
josta sinut voidaan tunnistaa.


Kerro pyynnössä: poistettavat tiedot, perustelut poistolle, nimesi ja yhteystietosi 
(sähköpostiosoite). Velvollisuutenamme on vastata pyyntöösi yhden kuukauden kuluessa: 
jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, saatamme vastauksessamme ilmoittaa 
tarvitsevamme lisää aikaa pyyntösi käsittelyyn (maksimissaan kolme kuukautta 
alkuperäisestä pyynnöstäsi). Voimme kieltäytyä pyynnöstäsi ainoastaan lakiin liittyvin 
perustein, esimerkiksi sananvapaus ja tiedon välittäminen, lain noudattaminen, 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö ja yleinen etu.


11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Pääsy tietoja kerääviin tietokantoihin on rajoitettu sekä henkilökohtaisten 
käyttäjätunnusten että salasanojen avulla ja käyttölupa näihin tietokantoihin on vain 
rajallisella määrällä sivuston kanssa tekemisissä olevista henkilöistä. Käytämme vain 
sellaisia dataan liittyviä tietoja kerääviä kolmansia osapuolia, jotka edellyttävät korkean 
tietoturvan käsittelytapaa (kuten Google Analytics, Hostinger).


Listafriikki.com:lla on SSL-sertifikaatti, joka suojaa ja turvaa sivuston liikennettä.


Rekisteritietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa, mutta ei Listamedian, vaan 
mahdollisesti kolmansien osapuolten toimesta.


