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Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka käytämme ja käsittelemme sinusta verkkosivujemme 

käyttäjänä keräämiämme tietoja. Jotta pystymme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen 

käyttökokemuksen, keräämme sinusta evästeitä sekä analysoimme verkkosivujemme käyttöä niiden 

kehittämiseksi.  
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Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Suomen nuorkauppakamarit ry. kerää verkkosivujensa käyttäjistä dataa sekä evästeitä. Käytämme 

evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään 

käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden 

käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla 

mahdollisella tavalla.  

Käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  

Rekisterin tietosisältö ja pääsääntöiset tietolähteet 

Rekisteri sisältää käyttäjän sivuston käytöstä luomaa dataa sekä evästeet. Rekisteri ei sisällä suoria 

henkilötietoja. Tiedot saadaan suoraan käyttäjältä tämän käyttäessä sivustoa.  

Tietojen säilytys sekä niiden suojaaminen 

Tietoja säilytetään ja käsitellään vain niin kauan, kun niille on tarvetta tässä selosteessa kuvatun 

tarkoituksen täyttämiseksi. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. 

Nämä tiedot annetaan vain niille Suomen Nuorkauppakamarin työntekijöille sekä 

luottamushenkilöille, joilla on tarve päästä näihin tietoihin käsiksi työnsä tai luottamusasemansa 

vuoksi.  

Evästeet 

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo 

tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai 

muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden 

tietojen avulla Suomen Nuorkappakamari voi kehittää palveluaan ja käyttökokemusta. Joissakin 

tapauksissa evästeitä käytetään myös, jotta voidaan tallentaa käyttöä helpottavia asetuksia, kuten 

mailto:elna.jokinen@jci.fi


esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita 

käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa 

sivuilla. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi erilaiset mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat.  

Suomen Nuorkauppakamarit käyttävät seuraavia mittaus- ja seurantapalveluita sivuillaan:  

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä 

dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon 

avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia. Lisätietojen Google Analytics –työkalusta: 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision 

Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille 

käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Suomen Nuorkauppakamarit ei kuitenkaan itse pysty 

yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel -työkalusta: 

https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel. 

Oikeus kieltää tietojen kerääminen 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen estämällä evästeiden käyttö sivustolla 

olevalla evästeiden keräämistä koskevalla pop-up toiminnolla. Tällöin emme kerää hänestä enää 

tietoja.  

Säännönmukaiset tietojenluovutukset  

SNKK:n tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoja siirretään EU:n 

ja European Economic Area -alueen (EEA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-

asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötietojen siirtäminen EU:n ja EEA-alueen ulkopuolelle 

suoritetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti käyttäen esimerkiksi 

mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuoja-asetuksen mukaisia suojatoimenpiteitä.  
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