
 

 
Mitä tietoja keräämme sivustollamme kävijästä? 
 
Käytämme sivustoilla evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen. Eväste (cookies) 
on pieni käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä 
tekstitiedosto. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eivätkä vahingoita käyttäjien 
tietokoneita tai tiedostoja. Keräämme evästeiden avulla sivuston 
kävijäanalytiikkaa, jota käsittelemme Google Analytics -palvelussa. Käytämme 
tietoa sivuston ja sisältöjen kehittämiseen, analysointiin ja markkinointiin. 
 
Mikäli haluat vierailla sivullamme jälkiä jättämättä, muuta selaimesi asetuksia tai 
avaa käyttöösi incognito-ruutu >> (linkki sivulle 2). 
Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet 
sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää 
myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen. 
 
Miten käsittelemme antamiasi henkilötietoja? 
 
Mikäli jätät sivustolle yhteystietosi yhteydenottolomakkeen tai chatin kautta, 
antamasi tiedot tallentuvat asiakasrekisteriimme HubSpot -järjestelmään. 
Asiakasrekisterissä voimme yhdistää henkilön itsensä antamia tietoja Google 
Analyticsin tuottamaan analytiikkatietoon. Henkilön toimitettua henkilötietojaan 
meille pystymme esimerkiksi seuraamaan, millä sivuilla hän sysart.fi 
-sivustollamme vierailee (seuranta perustuu IP-osoitteeseen).  
Tutustu tästä asiakasrekisterimme rekisteriselosteeseen>> 
 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä 
koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja 
oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä 
tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.  
 
Sinulla on myös oikeus kieltää Sysart Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia tietoja 
suoramarkkinointia, etämyyntiä tai mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä 
Sysart Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Asiakasrekisterimme ylläpidosta 
vastaavat Anssi Heijasto (anssiheijasto@sysart.fi) ja Heli Järvenpää 
(heli.jarvenpaa@sysart.fi). 
 
 
Evästeiden käytön estäminen selaimessa 
 
 
Mikäli haluat vierailla sivullamme jälkiä jättämättä, muuta selaimesi asetuksia tai 
avaa käyttöösi incognito-ruutu näiden ohjeiden avulla. Jos estät evästeiden 
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käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa 
kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston 
toimintojen käyttämisen. 
 
 
Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskt
op&hl=fi 

https://support.google.com/chrome/answer/95464?co=GENIE.Platform%3DDeskt
op&hl=fi 

 

Internet Explorer:  

http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie  

https://support.microsoft.com/en-gb/help/4026200/windows-browse-inprivate-in-
microsoft-edge 

https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-d
o-not-track 

 

Firefox:  

https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoj
a 

https://support.mozilla.org/fi/kb/yksityinen-selaus-selaa-verkkoa-tallentamatta-tie
toja 

 

Safari:  

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fi_FI 

https://support.apple.com/fi-fi/guide/safari/browse-privately-ibrw1069/mac 
 
Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa 
http://aboutcookies.org/. 
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