
Ebrand Group Oy   
tietosuojakäytännöt 

Ebrand.fi -verkkosivuston tietosuojaseloste 
 
Ebrand.fi –verkkosivuston henkilötietojen käsittelyä koskeva yleinen informointiasiakirja 
(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 (GDPR), sekä tietosuojalaki 1050/2018). 
 

Rekisterinpitäjä 
 
Ebrand Group Oy 
Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa 
email: info@ebrand.fi 
 

Tietosuojavastaava 
 
Anton Yrjönen 
Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa 
puh: 040 5774507 
email: anton.yrjonen@ebrand.fi 
 

Käsiteltävät henkilötiedot 
 
Ebrand.fi –verkkosivuston kautta voidaan tallettaa ja käsitellä seuraavia tietoja: 

• Nimi 
• Postiosoite 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään palveluiden myyntiin ja markkinointiin, 
kuten yhteydenottopyyntöihin, tarjouspyyntöihin tai erilaisten tuotteiden/palveluiden 
tilaamiseen ja rekisteröintiin.  
 

Rekisterin tietolähteet 
 
Rekisterin sisältö muodostuu, kun asiakas itse kirjaa tiedot sivuston 
yhteydenottolomakkeisiin. Kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä järjestelmiin, eikä tietoja 
noudeta ulkopuolisista järjestelmistä, jollei erikseen toisin sovita. 
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Henkilötietojen luovuttaminen 
 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman erillistä sopimusta käyttäjän kanssa, 
joka vastaa tietojen luovuttamisen laillisuudesta erikseen määritellyille kolmansille 
osapuolille. 
 

Tietojen korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus 
 
Luonnollisella henkilöllä on oikeus halutessaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu 
rekisteriin, tai pyytää tietojensa poistoa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna. 
Henkilöllä on oikeus yhteen ilmaiseen pyyntöön kalenterivuoden aikana. Sen ylittävistä 
pyynnöistä veloitetaan kohtuullinen maksu syntyneistä kuluista ja palvelusta. 
 

Tietojen arkistointi ja hävittäminen 
 
Tietoja säilytetään suojatulla palvelimella ja tarkemmin erittelemättömissä varmuuskopioissa 
sähköisessä muodossa. Varmuuskopioita sisältyvine tietoineen säilytetään teknisen 
toimintavarmuuden ja juridisen sekä sopimusvelvoitteisen vastuun vuoksi riittävän pitkään, 
jotta mahdollisten laiterikkojen tai ohjelmistovirheiden vuoksi hävinnyt tieto voidaan 
palauttaa kohtuullisen ajan kuluttuakin.  
 
Tietoja säilytetään kaksi vuotta.  
 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Tietoja säilytetään suomalaisen luotettavan palveluntarjoajan turvallisissa konesaleissa 
sijaitsevissa suojatuissa palvelimissa EU/ETA-alueella. Ohjelmistotasolla pääsyä tietoihin 
rajoitetaan tarkoituksenmukaisten käyttöoikeuksien perusteella käyttäen tunnistautumista.  
 
Mikäli tiedoista on tarpeen ottaa kopioita teknisistä tai hallinnollisista syistä sähköisinä tai 
paperisina listoina, niitä käsitellään tietojen arkaluontoisuus huomioiden ja vain tarvittaviin 
toimiin siihen oikeutettujen henkilöiden toimesta ja kopiot hävitetään välittömästi 
käyttötarpeen päätyttyä. 
 
Evästeet ja muut seurantatyökalut 

Evästeet 

Sivuston teknisen toteutuksen vuoksi käytetään evästeitä (cookies), joiden avulla käyttäjän 
internetyhteydestä ja päätelaitteista kerätään tietoja (IP-osoite, selainohjelmisto, laitteisto, 
sijainti). Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Evästeitä käytetään mm. tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön määrän ja luetun 
sisällön selvittämiseksi ja parantamiseksi. Evästeitä voidaan käyttää käyttäjäluetteloihin 
perustuvaan markkinointiin tai uudelleenmarkkinointiin. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän 
päätelaitteen tietojen tarkastelua tai kopiointia. Käyttäjä voi tarvittaessa estää evästeiden 
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vastaanoton internet-selaimensa asetuksista. Käyttäjä voi koska tahansa poistaa selaimensa 
tallentamat evästetiedot päätelaitteeltaan. 

Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager 

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua ulkopuolisena työkaluna sivuston kävijämäärien ja 
kävijöiden selailukäyttäytymisen seurantaan. Google Analytics käyttää evästeitä 
tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston 
käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty 
tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä 
tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen 
siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely. 

Google Tag Manager on hallintajärjestelmä, jonka avulla Google Analyticsin 
datankeräyskoodeja hallinnoidaan. Tag Manager ei itsessään kerää mitään tietoa.  

Google Ads on kohdennetun mainonnan järjestelmä, joka seuraa internet-käyttäjien hakuja 
sekä tietoja, kuten sijainti, nettihaut ja erilaiset henkilöprofiilitiedot. Sen avulla käyttäjille 
voidaan näyttää kohdennettuja mainoksia ja ohjata heitä verkkosivustoille. Ads seuraa myös 
tämän markkinoinnin onnistumista välittäen Googlelle tietoja siitä, mikäli käyttäjä saapuu 
sivustollemme Ads-mainosten kautta.  

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja 
internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin 
tietosuojapolitiikasta osoitteesta 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden 
tallentumisen internet-selaimesi asetuksilla. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja 
edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa 
sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. 
Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla. 

Facebook Pixel 

Facebook Pixel on markkinoinnin seurannan työkalu, jota käytämme selvittääksemme mm. 
Facebook-mainonnan tuottamaa liikennettä sivustolle. Pixel kerää ja analysoi internet-
liikennettä, kuten sitä, mistä kävijä on ohjautunut sivustollemme. Kerättävä tieto koostuu 
selaimen lähettämän sivulatauksen otsaketiedoista (http headers) sekä mahdollisista 
lomakkeisiin syötetyistä tiedoista ja nappulan painalluksista, mitä käyttäjä on sivustolle 
löytääkseen ja sen sisällä käsitellyt. Myös sivustolla avatuista sivuista kerätään kävijätietoa. 
Lisää tietoa Pixelin tietoturvasta ja EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa yhteensopivuudesta 
osoitteesta: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/. 
Facebook Pixel voi siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Privacy Shield-järjestelyn 
mukaisesti GDPR-ehtojen mukaisesti.  

Netlify Forms 

Netlify Forms on ulkopuolinen palvelu, jota käytetään yhteydenottolomakkeen toteutuksessa. 
Sille välitetään käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, kun käyttäjä täyttää ja lähettää 
yhteydenottolomakkeen. Lisätietoa osoitteesta: https://www.netlify.com/products/forms/ 

https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/

