Tietosuojakäytäntö
Tämä tietosuojakäytäntö koskee GalleriAri Ky:n taideverkkokurssien verkkokauppaa ja
asiakasrekisteriä. GalleriAri noudattaa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Käsittelemme henkilötietojasi vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä tilauksen toimittamiseksi ja
maksujen käsittelemiseksi.
1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on GalleriAri Ky, Kasarminkatu 3, 50100 MIKKELI.
Rekisteriasioista vastaava henkilö on Anna-Katri Hänninen galleria@galleriari.fi
2. Käsiteltävät henkilötiedot
Palvelun tilaajan/ostajan nimi (henkilön nimi tai organisaatio) ja yhteystiedot,
3. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on taideverkkokurssien toimittaminen ja maksujen
käsittely. Käsittelyperusteena on tällöin sopimuksen (kurssin tilaus) täyttäminen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös mainonta- ja markkinointitarkoituksessa rekisteröidyn
henkilön suostumuksella. Suostumus voidaan peruuttaa.
4. Säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään vähintään viisi vuotta. Tiedot voidaan säilyttää kuitenkin
kirjanpitolainsäädännön vaatiman säilytysajan mukaisen ajan, mikäli niiden poistamisesta
aiheutuisi ongelmia kirjanpitotiedoissa.
5. Alihankkijat
Palveluntarjoaja voi käyttää taideverkkokurssien toimittamiseen alihankkijoita ja kolmansien
osapuolien tarjoamia palveluja. Rekisterinpitäjä huolehtii, että sillä on
henkilötietojenkäsittelysopimus tai sitä vastaavat muut ehdot silloin, kun alihankkija voi käsitellä
henkilötietoja.
Maksupalveluiden tarjoajana on Paytrail Oyj (Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä) ja
maksujen välittämisen osalta sovelletaan Paytrailin tietosuojakäytäntöjä, joista on lisätietoa
saatavissa osoitteessa https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet
6. Tietojen luovutukset ja siirrot
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa mainontaa ja markkinointia varten
alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille, mikäli mainontaan ja markkinointiin on annettu
suostumus.

Tallennetut tiedot voidaan siirtää tai niitä voidaan käsitellä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle/
ulkopuolella, jolloin rekisterinpitäjä huolehtii, että sillä ja yhteistyökumppaneilla on voimassa
kulloisenkin tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen siirtoon sovellettavat
vakioehdot.
7. Tietojen suojaaminen
Rekisterinpitäjä vastaa suojaamisen kannalta riittävistä ja kulloinkin ajanmukaisista teknisistä ja
organisatorisista toimenpiteistä kuten palvelinten pitämisestä palomuureilla suojatussa
ympäristössä ja henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta sellaisiin henkilöihin, joilla on
tehtäviensä ja toimenkuvansa vuoksi tarve käsitellä tietoja.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoonsa itseään koskevat rekisterimerkinnät ja
henkilötiedot sekä oikeus peruuttaa antamansa suostumukset ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista sekä tietojen
poistamista ja unohdetuksi tulemista.
Em. tilanteissa rekisteröidyn on varauduttava todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytensä.
Mikäli rekisteröidyllä henkilöllä on huomautettavaa henkilötietojen käsittelystä, rekisteröity voi
ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä henkilöllä on aina oikeus myös tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
tietosuojaviranomaiselle, josta on lisätietoa osoitteessa www.tietosuoja.fi.
9. Evästeet
Verkkosivuilla kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").
Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä wwwsivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja
käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta
lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.
Evästetietojen avulla verkkosivujen kävijämääriä voidaan seurata rekisterinpitäjän ja sen
yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi.
Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi
evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla
kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan
tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä
eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten,
että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta
evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

