
Keitä olemme 

Nettisivuosoite on: http://10.222.28.100/verkkokauppa. 

Tarinamestarit ry 

Y-tunnus: 3124545-7 

info@tarinamestarit.fi 

Kauppatori 1 as 5, 38700 Kankaanpää 

Tietosuojavastaava: laura.k.heikkila@luukku.com 

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi 

Kommentit 

Kun käyttäjät jättävät kommentteja verkkosivulle, keräämme kommenttilomakkeessa näkyvän 

datan, käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen käyttäjäagenttijonon (user agent string) roskapostin 

havaitsemiseen. 

Gravatar-palveluun voidaan antaa sähköpostistasi luotu anonymisoitu merkkijono (jota kutsutaan 

hashiksi) sen varmistamiseksi, käytätkö sitä. Gravatar-palvelun tietosuojakäytäntö on nähtävillä 

täältä: https://automattic.com/privacy/. Kun kommenttisi on hyväksytty, profiilikuvasi näkyy 

julkisesti kommenttisi yhteydessä. 

Media 

Jos lataat kuvia verkkosivulle, vältä kuvia, joiden metadatasta näkyy paikkatiedot (EXIF GPS). 

Verkkosivun käyttäjät voivat saada tietoonsa verkkosivulla olevien kuvien paikkatiedot. 

Yhteydenottolomakkeet 

Evästeet 

Jos kirjoitat kommentit verkkosivuillemme, voit valita, tallentuvatko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 

verkkosivusi eväisteisiin. Tietojen tallentaminen helpottaa uuden viestin lähettämistä, koska silloin 

sinun ei tarvitse täydentää tietojasi uudestaan, kun jätät uutta viestiä. Nämä evästeet säilyvät vuoden 

ajan. 

Jos kirjaudut sisään, asetamme väliaikaisen evästeen määrittääksemme, hyväksyykö selaimesi 

evästeen. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja ja se poistetaan, kun suljet selaimen. 

Kun kirjaudut sisään, me asetamme useita evästeitä tallentaaksemme sisäänkirjautumistiedot ja 

näyttöasetukset. Sisäänkirjautumisevästeet säilyvät kaksi päivää, ja näyttöasetusevästeet säilyvät 

vuoden. Jos valitset ”Muista minut”, olet kirjautuneena sisään kaksi viikkoa. Jos kirjaudut ulos, 

sisäänkirjautumisevästeet poistetaan.  

http://10.222.28.100/verkkokauppa
https://automattic.com/privacy/


Jos muokkaat tai julkaiset artikkelin, ylimääräinen eväste tallennetaan selaimellesi. Tämä eväste ei 

sisällä henkilötietoja, vaan ainoastaan artikkelisi postaustiedot. Se poistetaan käytöstä yhden päivän 

jälkeen. 

 

Sulautettu sisältö muilta verkkosivuilta 

Tämän verkkosivun artikkelit saattavat sisältää sulautettua sisältöä (esim. videoita, kuvia, 

artikkeleita jne.). Sulautettu sisältö muilta verkkosivuilta toimii samalla tavalla kuin jos käyttäjä 

olisi vieraillut toisella verkkosivulla. 

Nämä verkkosivut saattavat kerätä dataa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen 

lisäseurantaa, seurata vuorovaikutustasi tämän sulautetun sisällön kanssa, mukaan lukien 

vuorovaikutuksesi seuraaminen sulautetun sisällön kanssa, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut tälle 

verkkosivulle. 

Tilauslomake 

Jos tilaat meiltä pelin, pyydämme sinulta yhteystietosi (sähköposti, puhelinnumero ja postiosoite), 

jotta voimme neuvotella kanssasi pelin järjestämisestä ja laskuttaa järjestetystä pelistä. Lähettämällä 

tilauslomakkeen annat suostumuksen siihen, että yhdistys saa yhteystietosi, jotta voimme toimittaa 

tilauksesi. 

 

Kenen kanssa jaamme tietojasi 

Jos olet unohtanut salasanasi ja pyydät uutta, IP-osoitteesi näkyy sähköpostissa, jossa lähetämme 

uuden salasanan. 

Tilauskäsittelyä varten jaamme yhteystietoja vain niille yhdistyksen jäsenille, joiden on 

välttämätöntä saada ne tietoonsa pelin järjestämisen vuoksi. 

Asiakkaiden tai jäsenten tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen ulkopuolisille henkilötietojen 

käsittelijöille (esim. toiminnantarkastaja ja kirjanpitäjä), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että 

henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Muuten tietoja luovutetaan vain lain vaatimusten mukaisesti kolmannelle osapuolelle. 

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme 

sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Tietoja voidaan luovuttaa muihin tarkoituksiin, esim. tutkimukseen, vain rekisteröityjen 

suostumuksella. 

Emme luovuta tietoja ulkomaisille tahoille emmekä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. 



Kuinka kauan säilytämme tietojasi 

Jos kirjoitat kommentin, sekä kommentti että sen metadata säilytetään toistaiseksi. Tämä on siksi, 

että voimme tunnistaa ja hyväksyä jatkokommentit automaattisesti sen sijaan, että pitäisimme niitä 

moderaattorien käsittelyjonossa. 

Niistä käyttäjistä, jotka rekisteröityvät verkkosivuillemme (jos sellaisia on), säilytämme heidän 

käyttäjäprofiileihinsa antamat henkilötiedot. Kaikilla käyttäjillä on oikeus nähdä, muokata ja poistaa 

henkilötietojaan koska tahansa (paitsi käyttäjänimeä ei voi vaihtaa). Verkkosivun ylläpitäjät voivat 

myös nähdä ja muokata näitä tietoja. 

Säilytämme tilaustietoja ja niiden mukana antamiasi yhteystietoja kirjanpitolain mukaisen ajan. 

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen 

Jos sinulla on tili verkkosivuillamme tai olet kirjoittanut kommentteja, voit pyytää meitä 

lähettämään tiedoston, jossa on kaikki henkilökohtaiset tietosi, mukaan lukien kaikki tiedot, jotka 

olet antanut meille. Voit myös pyytää meitä poistamaan kaikki henkilötiedot, joita meillä on sinusta. 

Tämä ei koske tietoa, jota meillä on velvollisuus säilyttää hallinnollisista, laillisista tai 

turvallisuussyistä. 

Mihin lähetämme tietosi 

Vierailijoiden kommentit voidaan tarkistaa automaattisella roskapostin tunnistuspalvelulla. 

Lisätietoja 

Miten suojaamme henkilötietojasi 

Tilauslomake lähetetään salattuna asiakaspalvelijoidemme sähköpostiin. Kaikkia yhdistyksen 

jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakkaidemme henkilötietojen suhteen. Kun tilaamasi peli on 

järjestetty ja reklamaatioaika on ohi, tilaustiedot siirretään säilytettäväksi lukolliseen 

paperiarkistoon. 

Käytännöt tietosuojaloukkausten tapahtuessa 

Pyrimme estämään huolellisesti kaikki tietosuojaloukkaukset. Jos loukkauksia tapahtuu, muutamme 

käytäntöjämme tietoturvallisemmiksi ja ilmoitamme tarvittaessa asianomaisille viranomaisille sekä 

loukkauksen kohteeksi joutuneelle henkilölle. 

Jos arvelet, että olet joutunut tietosuojaloukkauksen kohteeksi yhdistyksen kautta, voit ottaa 

yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon https://tietosuoja.fi/jos-joudut-

tietoturvaloukkauksen%20kohteeksi sekä ottaa yhteyttä yhdistyksen tietosuojavastaavaan 

(laura.k.heikkila@luukku.com). 

Miltä kolmansilta osapuolilta vastaanotamme tietoja? 

Emme vastaanota tietoja kolmansilta osapuolilta. 

https://tietosuoja.fi/jos-joudut-tietoturvaloukkauksen%20kohteeksi
https://tietosuoja.fi/jos-joudut-tietoturvaloukkauksen%20kohteeksi


Mitä automaattisia päätöksenteko- tai profilointityökaluja käytämme 

käyttäjätietoihin 

Emme käytä automaattisia päätöksenteko- tai profilointityökaluja. 

Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteröidyllä on henkilötietojensa käsittelyä koskeva: 

- tarkastusoikeus 

- vastustamisoikeus 

- poisto-oikeus 

- tiedonsiirto-oikeus 

- valitusoikeus 

Yhdistys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista, tiedonsiirtoa tai poistoa koskevaa pyyntöä 

laissa säädetyin perustein. Tällaisissa tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 

tietosuojavaltuutetulle. 

Yhteydenotot 

Yhteydenotot tietosuojaan liittyen tulee osoittaa tietosuojavastaavalle osoitteeseen 

laura.k.heikkila@luukku.com. 

Muutokset tietosuojaselosteessa 

Voimme tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöömme ja tähän selosteeseen. Laitamme muutokset 

näkyville selosteeseen päivättynä. Voimme tiedottaa muutoksista myös muilla tavoin, kuten 

laittamalla ilmoituksen sivuillemme. Suosittelemme, että vierailette säännöllisesti verkkokaupassa 

ja otatte huomioon mahdolliset muutokset selosteessamme. 

 

 

 

 


