
YKSITYISYYS 

OSA 1 – MITÄ TEEMME TIEDOILLASI? 

Ostaessasi kaupastamme, osana ostamis- ja myymisprosessia, keräämme henkilötietoja, jotka annat 

meille, kuten nimesi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. 

Selatessasi kauppaamme, me myös automaattisesti vastaanotamme tietokoneesi internetprotokollan 

(IP) osoitteen, joka tarjoaa meille tietoa sinun selaimestasi ja käyttöjärjestelmästäsi.  

Sähköpostimarkkinointi (jos soveltuu): luvallasi me voimme lähettää sinulle sähköposteja 

kaupastamme, uusista tuotteista ja muista päivityksistä. 

 

OSA 2 – SUOSTUMUS 

Kuinka saatte suostumukseni? 

Kun annat meille henkilötietosi kaupankäyntihetkellä, varmistaessasi pankkikorttisi, tehdessäsi 

tilauksen, järjestäessäsi toimituksen tai palautuksen, me annamme ymmärtää sinun antavan 

suostumuksesi meille tietojesi keräämistä ja käyttöä varten vain tähän tiettyyn tarkoitukseen. 

Jos pyydämme henkilökohtaisia tietojasi toisarvoisesta syystä, kuten markkinointia varten, me joko 

kysymme sinulta suostumustasi suoraan tai tarjoamme sinulle vaihtoehdon kieltäytyä. 

 

Kuinka perun suostumukseni? 

Jos suostumuksesi jälkeen muutat mielesi, voit perua suostumuksesi meidän yhteydenottoihimme, 

tietojesi jatkuvaan keräämiseen, käyttöön tai julkaisemiseen milloin vain, ottamalla yhteyttä 

sähköpostitse osoitteeseen Scotlandtitle tai lähettämällä meille postia osoitteeseen: 

Scotlandtitle 

Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen 

 

 

OSA 3 – TIETOJEN JULKAISEMINEN LAKITOIMIA VARTEN 



Me voimme julkaista tietoja koskien sinun sivustomme käyttöä (sisältäen, mutta ei rajoittuen, 

julkaistun julkisen sisällön, rekisteröintitiedot, ja verkon asiakirjat), kun uskomme hyvässä uskossa, 

että tämän tapainen julkaiseminen on lain mukaan sopivaa (esimerkiksi lakisääteisen vaatimuksen 

nojalla, haasteen optiona, tai oikeuden määräyksestä), suojellaksemme itseämme vilpilliseltä, 

pahoinpitelevältä tai lainvastaiselta sivuston käytöltä, suojellaksemme oikeuksiamme tai 

omaisuuttamme, vahvistaaksemme sinun ja meidän välisiä sopimuksia, tai jos me kohtuullisesti 

uskomme, että tilanne, johon liittyy ihmisen kuoleman tai tapaturman vaara, vaatii julkaisemista.  

 

Me voimme julkaista sinun henkilötietosi, jos laki vaatii meitä tekemään niin tai jos rikot 

käyttöehtojamme. 

 

OSA 4 - MAKSU 

Maksu: 

Jos valitset suoran maksutavan yhdyskäytävän tehdäksesi ostoksesi, silloin säilyttää pankkikorttisi 

tiedot. Se on salattu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS):n kautta. Sinun 

ostoksesi tiedot on säilytetty vain niin kauan kuin tarpeellista ostotapahtuman loppuun viemiseksi. 

Sen jälkeen ostotapahtumasi tiedot poistetaan.  

Kaikki suoran maksutavan yhdyskäytävät noudattavat PCI-DSS standardeja, jotka ovat PCI Security 

Standards Council:n hallinnoimia, joka taas on merkkien kuten Visan, MasterCard:n, American 

Express:n ja Discovery:n yhteinen ponnistus. 

PCI-DSS vaatimuksen auttavat meitä varmistamaan pankkikorttitietojen turvallisen käsittelyn 

kaupassamme ja sen palvelujentarjoajilla. 

Lisätietoja varten voit myös lukea Käyttöehtomme (https://www..com/legal/terms) tai 

yksityisyyskäytäntömme (https://www..com/legal/privacy). 

 

OSA 5 – KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELU 

Yleisesti ottaen käyttämämme kolmannen osapuolen tarjoajat keräävät, käyttävät ja julkaisevat 

ainoastaan tietojasi sen verran, että he voivat suorittaa palveluita, joita he tarjoavat meille. 



Siitä huolimatta tietyt kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, kuten yhdyskäytävien ja muut 

maksutapahtuman prosessoijat, omaavat omat yksityisyyskäytäntönsä liittyen niihin tietoihin, jotka 

he vaativat meidän tarjoavan heille sinun ostotapahtumiisi liittyen. 

Näiden tarjoajien osalta suosittelemme, että luet heidän yksityisyyskäytäntönsä, jotta ymmärrät 

tavan, jolla nämä tarjoajat henkilötietojasi käsittelevät. 

Muista että tietyt tarjoajat voivat sijaita tai omistaa tiloja eri toimivalta-alueilla kuin sinä tai me. Joten 

jos valitset jatkaa kauppatapahtumaa, johon liittyy kolmannen osapuolen palveluntarjoaja, tietosi 

voivat olla sen toimivalta-alueen lakien alaisina, millä palveluntarjoaja tai sen tilat sijaitsevat. 

Esimerkiksi jos sinä olet Kanadassa ja kauppatapahtumasi käsittelee maksuyhdyskäytävä, joka 

sijaitsee Yhdysvalloissa, silloin kauppatapahtuman loppuun viemiseksi käytettävät henkilötietosi 

voidaan joutua julkaisemaan Yhdysvaltojen lakien mukaisesti, sisältäen Patriot Act. 

Poistuessasi kauppamme sivustolta kolmannen osapuolen sivustolle tai sovellukseen, sinua ei enää 

ohjaa tämä yksityisyyskäytäntö tai sivustomme käyttöehdot. 

 

Linkit 

Klikatessasi linkkejä sivustollamme, ne voivat johdattaa sinut pois sivustoltamme. Me emme ole 

vastuussa muiden sivustojen yksityisyyskäytännöistä ja rohkaisemme sinua lukemaan heidän 

yksityisyyskäytäntönsä. 

Google Analytics 

Kauppamme käyttää Google Analytics:iä auttamaan meitä oppimaan lisää siitä kuka käy 

sivustollamme ja mitä tiettyjä sivuja katsotaan. 

 

OSA 6 – TURVALLISUUS 

Suojellaksemme henkilötietoja teemme kohtuullisia varotoimia ja seuraamme alan parhaita 

käytäntöjä varmistaaksemme, että tiedot eivät sopimattomasti katoa, niitä ei väärinkäytetä, syytetä, 

julkaista, muuteta tai tuhota. 

Jos tarjoat meille pankkikorttitietosi, tiedot salataan käyttäen secure socket layer -teknologiaa (SSL) 

ja säilytetään AES-256 –salauksen kanssa.  Vaikka mikään lähetystapa internetissä tai sähköinen 



säilytys ei ole 100% varma, me noudatamme kaikkia PCI-DSS –vaatimuksia ja toteutamme 

ylimääräisiä yleisesti hyväksyttyjä alan standardeja. 

 

OSA 7 - EVÄSTEET 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka varastoidaan käyttäjän tietokoneelle tietojenkeräämistä varten. 

Me käytämme sivustollamme evästeitä. 

Tällä on lista siitä mihin evästeitä käytetään. Olemme listanneet ne tähän, jotta voit valita haluatko 

suostua evästeiden käyttöön vai et. 

 _session_id, ainutlaatuinen merkki, istunnollinen, sallii sessiosi tietojen säilömisen (viiittaava sivu, 

aloitussivu, jne.) 

 __visit, ei säilytä dataa, yhtämittainen 30 minuuttia viime vierailusta, sivuston tarjoajan sisäisten 

tilastojen seuraajan käyttämä vierailujen määrän seuraamiseen. 

 __uniq, ei säilytä dataa, umpeutuu seuraavana päivänä keskiyöllä (suhteessa vierailijaan), laskee 

yhden asiakkaan käyntimäärää kaupassa. 

cart, ainutlaatuinen merkki, yhtämittainen 2 viikon ajan, varastoi tietoja ostoskorisi sisällöstä. 

 _secure_session_id, ainutlaatuinen merkki, istunnollinen 

 storefront_digest, ainutlaatuinen merkki, määräämätön Jos kaupalla on salasana, tätä käytetään 

määrittelemään jos senhetkisellä kävijällä on pääsyoikeus. 

 PREF, yhtämittainen erittäin lyhyeksi ajaksi, Googlen asettama a seuraa kuka käy kaupassa ja mistä 

Internetselaimesi sallii sinun hallita ja rajoittaa evästeitä tietokoneellasi. Jos hylkäät evästeet, voit 

silti käyttää sivustoa, mutta kykysi käyttää tiettyjä alueita tai toimintoja sivustollamme voi olla 

rajoitettua. 

Eräät yrityskumppanille (kuten mainostajat) käyttävät evästeitä sivustolla. Meillä ei ole pääsyä näihin 

evästeisiin emmekä pysty hallitsemaan niitä. Tämä yksityisyyskäytäntö kattaa ainoastaan meidän 

evästeiden käytön, ei mainostajien evästeiden käyttöä. 

 

OSA 8 – UUTISKIRJEET JA ILMOITUKSET 

Me voimme käyttää käyttäjätunnustasi ja sähköpostiosoitettasi tarjotaksemme sinulle sähköpostitse 

uutiskirjeitä ja tiedotteita. Jos et halua vastaanottaa tällaisia yhteydenottoja, voit perua 



suostumuksesi niihin poistamalla rastin sähköpostiuutiskirjeiden ja tiedotteiden ruuduista 

rekisteröinnin aikana. Me tarjoamme sinulle myös vaihtoehdon perua tilauksesi uutiskirjeistä ja 

tiedotteista paluupostitse tai muuttamalla profiiliasi Muokkaa Profiilia –sivulla sivustollamme.  

 

OSA 9 – TUOTETIEDOT JA TARJOUKSET 

Voimme käyttää sähköpostiosoitetta, jonka tarjoat sivustollamme ottaaksemme yhteyttä sinuun 

koskien muita tuotteitamme ja palveluitamme. Me voimme myös käyttää sitä tietoa kertoaksemme 

sinulle lisätuotteista ja –palveluista muilta yrityksiltä, joista saattaisit olla kiinnostunut. Jos et halua 

vastaanottaa tällaisia yhteydenottoja, voit perua ne poistamalla raksin aihetta koskevien 

sähköpostien ruudusta rekisteröinnin aikana. Lisäksi voit myös päättää lopettaa kyseisten tietojen 

vastaanottamisen perumalla niiden tilauksen Asiakasprofiili –sivulla sivustollamme. 

 

OSA 10 – MERKITYKSELLISET SÄHKÖPOSTITSE LÄHETETTÄVÄT ILMOITUKSET 

Voimme myös käyttää rekisteröimääsi nimeä ja sähköpostiosoitetta tarjotaksemme sinulle 

merkityksellisiä ilmoituksia sivustomme toiminnoista tai palveluista, joita varten olet rekisteröitynyt, 

sivustosta, tekemistäsi käyttäjätileistä, tietyn pyytämäsi kaupan täyttymisestä, tai muista 

merkityksellisistä kehityksistä, jotka voivat vaikuttaa sivuston käyttöön kohdallasi. Et voi perua tämän 

tyylisiä sähköpostiviestejä. 

 

OSA 11 – LISÄTIEDOT TIETTYIHIN TARKOITUKSIIN 

Tämä sivusto voi vaatia lisätietoja sinulta tuotteiden tilauslomakkeilla tai muilla online –

kauppalomakkeilla. Kyseiset lomakkeet voivat vaatia sinua antamaan yhteystietosi (kuten nimen ja 

osoitteen) ja maksutietosi (kuten pankkikortin numeron ja umpeutumispäivän). Tällä tavoin 

tarjoamiasi tietoja voidaan käyttää laskutus- ja kirjanpitotarkoituksissa, tallentamaan mitä tuotteita 

ja palveluita olet lisensoinut, ostanut tai ladannut, ja täyttämään tilauksiasi. Me voimme käyttää 

yhteystietojasi kommunikoidaksemme kanssasi tilauksista, tuotteista, palveluista, tai laskuista ja  

maksuista. 



Me voimme käyttää ulkopuolista toimitusyritystä toimittaaksemme tilauksesi ja pankkikorttie 

prosessointiyritystä prosessoidaksemme maksusi tuotteista ja palveluista. Nämä yritykset saavat 

pääsyn käyttäjätietoihisi, jotta he voivat suorittaa toimintonsa. 

Me voimme muodostaa yhdistyskumppanuuksia kolmansien osapuolien kanssa tarjotaksemme 

tiettyjä tuotteita tai palveluita. Kun kirjaudut kyseisten tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, me 

jaamme nimesi tai muut yhteystietosi, jotka kolmannet osapuolet tarvisevat tarjotakseen kyseisiä 

tuotteita tai palveluita. Me emme salli kolmansien osapuolien käyttää henkilökohtaisesti 

tunnistettavia tietoja muuten, kuin ainoastaan tuotteisiin tai palveluihin liittyviin tarkoituksiin. 

 

 OSA 12 – KÄYTTÄJIEN IKÄ 

Alle 13-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä palvelua ja vanhemmat tai lailliset huoltajat eivät voi 

hyväksyä näitä käyttöehtoja heidän puolestaan. Jos tulemme tietoisiksi, että alle 13-vuotias lapsi on 

tarjonnut tai yrittää tarjota henkilötietojaan meille, teemme parhaamme poistaaksemme nämä 

henkilötiedot pysyvästi tiedostoistamme. 

 

Jos olet alle 18-vuotias, mutta yli 13-vuotias, voit käyttää tätä sivustoa ainoastaan vanhemman tai 

laillisen huoltajan valvonnassa, jolloin aikuinen tai laillinen huoltaja hyväksyy näiden käyttöehtojen 

noudattamisen. Jos olet vanhempi tai laillinen huoltaja, joka hyväksyy nämä käyttöehdot 13-18 –

vuotiaan lapsen puolesta, olet täysin vastuussa lapsen sivuston käytöstään, sisältäen kaikki 

taloudelliset maksut ja lailliset vastuut, jotka lapsen toimista saattaa koitua. 

 
 
SUOSTUMUKSE ANTAMISEEN VAADITTAVA IKÄ 

Käyttämällä tätä sivustoa, osoitat olevasi vähintään täysi-ikäinen osavaltiosi tai maakuntasi lain 

mukaan, tai että olet täysi-ikäinen osavaltiosi tai maakuntasi lain mukaan ja olet antanut meille 

suostumuksesi sallia alaikäisten huollettaviesi käyttää tätä sivustoa. 

 

OSA 13 – MUUTOKSET NÄIHIN YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖIHIN 

Me varaamme oikeuden muokata tätä yksityisyyskäytäntöä milloin vain, joten ole hyvä ja tarkista se 

usein. Muutokset ja selvennykset tulevat voimaan heti, kun niistä ilmoitetaan tällä sivustolla. Jos 



teemme materiaalisia muutoksia tähän yksityisyyskäytäntöön, me tulemme ilmoittamaan 

päivityksestä, jotta olet tietoinen mitä tietoja keräämme, kuinka käytämme niitä, ja missä tilanteissa, 

jos missään, käytämme ja/tai julkaisemme niitä. 

Jos kauppamme tulee jonkin muun yrityksen hankkimaksi tai yhdistetyksi johonkin muuhun 

yritykseen, tietosi voidaan siirtää uusille omistajille, jotta voimme jatkaa tuotteidemme myyntiä 

sinulle. 

 

KYSYMYKSET JA YHTEYSTIEDOT 

Jos haluaisit: saada pääsyn, korjata, muuttaa tai poistaa henkilötietoja, jotka meillä on, rekisteröidä 

valituksen tai haluaisit lisää tietoa, ota yhteyttä yksityisyydestä vastaavaan toimihenkilöömme 

lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hello@scotlandtitle.com tai kirjoittamalla osoitteeseen 

Scotlandtitle 

[Re: Privacy Compliance Officer] 

Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen. 

mailto:hello@scotlandtitle.com

