Tietosuojakäytäntö
Tämä tietosuojakäytäntö koskee sinua, näiden nettisivujen käyttäjänä, sekä SSL Resource Oy:tä
näiden nettisivujen omistajana sekä ylläpitäjänä. Tämä käytäntö koskee yhtä, useampaa ja/tai
kaikkea keräämäämme ja/tai käyttämäämme tietoa, joka on saatu sinusta näiden nettisivujen käytön
yhteydessä.
Määrittely ja tulkinta
Tässä käytännössä seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa:
”tieto”
tarkoittaa kaikkea sitä informaatiota, jota SSL Resource saa sinusta käyttöönsä nettisivujen käytön
yhteydessä. Tulkinta tehdään aina voimassaolevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
“eväste”
tarkoittaa pientä tekstitiedostoa/tekstidataa, jonka web-palvelimme tallentaa käyttäjän eli sinun
koneelle aina kun vierailet tietyissä osissa nettisivujamme tai käytät tiettyjä sivujemme
ominaisuuksia. Selain lähettää tiedon palvelimellemme jokaisen pyynnön yhteydessä. Tiedot
evästeiden käytöstä noudattavat voimassaolevaa lakia.
“SSL Resource Oy”
tarkoittaa SSL Resource Oy:tä, jonka osoite on Vesalantie 6 24910 Salo, Suomi. Kesäkuun 18.
vuodesta 2018 lähtien osoite on Myllyojankatu 2 A 24100 Salo.

“käyttäjä”
tarkoittaa mitä tahansa osapuolta, joka vierailee näillä nettisivuilla, eikä ole SSL Resourcen
työntekijä tai työntekijään rinnastettava henkilö.
“nettisivu”
tarkoittaa nettisivua www.sslresource.com, jota tällä hetkellä käytät sekä siihen mahdollisesti
liitettäviä ali/rinnakkais-domaineja, ellei niitä ole nimenomaisesti erillisin sopimuksin tai ehdoin
poissuljettu.
Laajuus
Tämä käytäntö koskee ainoastaan SSL Resourcen toimia suhteessa nettisivun käyttäjän, eli sinun
toimiin niiltä osin kuin nettisivujamme käytät, ja käytön ehdot sen määrittelevät. Käytäntö ei koske
ainuttakaan nettisivua, jonne on pääsy nettisivujemme kautta, olkoonkin kyseessä mikä tahansa
linkki olemassa olevalle jonkun muun palveluntarjoajan ylläpitämälle verkkosivulle tai sosiaalisen
median palveluja tarjoavien yritysten, yhdistysten tai muiden toimijoiden sivustoille.
Tietoseloste
Rajoituksetta, mitä tahansa seuraavaa tietoa saatetaan kerätä vieraillessasi näillä nettisivuilla:

nimi, yrityksen nimi ja mitä tahansa yksityiskohtia liittyen yritykseen ja sen valmistamiin
tuotteisiin/palveluihin, virkanimike tai ammatti, yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja
puhelinnumero, väestötieteellistä tietoa kuten postinumero, maa, mieltymykset ja
kiinnostuksenkohteet, IP-osoite (kerätään automaattisesti), selaimen tyyppi ja versio (kerätään
automaattisesti), operaattori/palvelun tarjoaja (kerätään automaattisesti), lista vierailemistasi
URL:stä, aktiivisuutesi ja käytöksesi tällä nettisivulla, sekä seuraavan vierailemasi nettisivun tiedot
(kerätään automaattisesti) ja kaikki muu mahdollinen tieto tai informaatio, jonka SSL Resource saa
vierailusi aikana.
Tietojen käyttö SSL Resourcella
SSL Resource poistaa henkilötiedot sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita
varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, olettaen, että tietoja ei enää tarvita muun
lainsäädännön tai edun nojalla. Kaikkea/tai osaa sinusta kerättyä tietoa säilytetään maksimissaan
120kk, pois lukien tiedot, jotka liittyvät tilattuun tavaraan/palveluun, kuten toimitus- ja
laskutustiedot, joita ei poisteta, ellei erikseen pyydetä.
Kuhunkin rekisteriin pääsevät vain rekisteriin erikseen nimetyt rekisterinpitäjän edustajat. Kukin
rekisteriseloste on erikseen näkyvillä toimistollamme yllämainitussa osoitteessa.
Ellei laki niin velvoita tai salli, niin sinusta kerättyä tietoa ei olla luovutettu, eikä tulla luovuttamaan
kolmansille osapuolille missään tapauksessa, kuitenkin pois lukien SSL Resourcen
yhteistyökumppanit niiltä osin kuin he saattavat tarvita tietoja SSL Resourcen tuotteiden tai
palveluiden myynnin edistämisessä ja promoamisessa. Jos henkilötietoja luovutetaan
yhteistyökumppaneille, niin nämä yhteistyökumppanit ovat yleisesti tiedossa olevia SSL Resourcen
kumppaneita, joko mainittuna nettisivuillamme tai saatettuna muuten henkilörekisterissä olevan
henkilön tietoon, ja heille ei koskaan toimiteta enempää tietoja sinusta kuin mitä voidaan
kohtuullisesti katsottuna katsoa olevan välttämätöntä parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseksi
sinulle.
Henkilötietoja säilytetään aina turvallisesti ja yhdenvertaisesti voimassaolevaa tietosuoja-asetusta
noudattaen.
Mitä vain, tai kaikkea yllämainittua tietoa saatetaan toisinaan tarvita sinusta, jotta voimme tarjota
parhaan mahdollisen palvelun ja kokemuksen, kun käytät nettisivujamme ja/tai muita
palvelujamme. Saatamme käyttää tietoa sinusta erityisesti joistain seuraavista syistä:
sisäiseen raportointiin ja toiminnan seuraamiseen; palveluidemme ja/tai tuotteidemme
parantamiseen; mainontaan ja muuhun tiedottamiseen puhelimen, sähköpostin, postin tai muun
mahdollisen kommunikointi välineen avulla välittääksemme myynninedistämismateriaalia, josta
saatat olla kiinnostunut; myyntitarkoituksiin; markkinointitutkimustarkoitukselliseen
yhteydenpitoon käyttämällä mitä vain aiemmin mainittua kommunikointivälinettä. Käytettävää
tietoa saatetaan hyödyntää palveluidemme ja tuotteidemme kustomointiin ja kehittämiseen.
Kolmannen osapuolen nettisivut ja palvelut
SSL Resource Oy saattaa ostaa osan, tai ulkoistaa palveluja kokonaisuudessaan kolmansilta
osapuolilta sekä pidättää oikeuden tilata palveluja kolmansilta osapuolilta parhaaksi katsomallaan
tavalla. Pois sulkematta muita vaihtoehtoja, kyseessä saattaa tuolloin olla laskutukseen liittyvät
palvelut, rahtikuljetukset tilatun tuotteen toimittamiseksi, hakukonepalveluihin liittyvät ratkaisut

sekä mitä tahansa myyntiin ja/tai mainontaan ja/tai markkinointiin liittyvää. Näillä kolmansilla
osapuolilta, joilta palveluja saatetaan ostaa tai muulla tavoin hankkia, ei milloinkaan ole pääsyä
henkilötietorekisteriin kokonaisuudessaan, eikä tietoihin, joita nettisivujen käyttäjistä ylipäänsä
kerätään.
Ainut tieto, jota näiden kolmansien osapuolien tietoon ja käytettäväksi saatetaan luovuttaa,
tarkoitetaan ainoastaan tuottamaan ja edistämään palveluita, joita SSL Resource heiltä tilaa. SSL
Resource on velvollinen huolehtimaan, että näiden edellä mainittujen palveluiden tuottajat
noudattavat voimassaolevaa tietosuoja-asetusta silloin, kun käsittelevät mitään tietoa, jota
kauttamme on jaettu. Kaikki muut mahdolliset tietojenkäsittelyyn liittyvät toimet ovat ankarasti
kiellettyjä.
Linkit muille nettisivuille
Tämä nettisivu saattaa tarjota tai ehdottaa linkkejä muille, kuin SSL Resourcen omistuksessa
oleville nettisivuille. SSL Resourcella ei kuitenkaan ole mitään oikeutta, eikä määräysvaltaa
kyseisiin sivuihin, eikä näin ollen missään tapauksessa milloinkaan ole vastuussa näiden sivujen
sisällöstä. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske toimintaasi kyseisillä sivuilla, vaan kehotamme
lukemaan kunkin vierailemasi nettisivujen tietosuojakäytännön tai -lausunnon aina ennen kuin
jatkat sivujen käyttöä.
Muutokset yritysomistuksissa ja päätäntävallassa
SSL Resource saattaa laajentaa tai supistaa liiketoimintaansa, jolloin myynti tai päätäntävallan siirto
kokonaisuudessaan tai osittain voi olla mahdollinen. Jos liiketoimintaa tai päätäntävaltaa siirretään,
niin saatetaan tuolloin siirtää käyttäjän henkilötietoja siinä määrin, kuin se koskettaa siirrettävää
liiketoiminnan osaa. Näissä tapauksissa uusi omistaja/omistajat tai päätäntävallassa oleva
osapuoli/osapuolet, ovat oikeutettuja käyttämään siirrettyä tietoa siinä määrin, kuin se on sallittua
tämän tietosuojakäytännön puitteissa ja vain niihin tarkoituksiin, joihin tieto alkujaan oli toimitettu.
Jos käyttäjien henkilötietoja siirretään edellä mainitulla tavalla, niin asiasta ei informoida etukäteen,
eikä sen jälkeen, ellei katsota tarpeelliseksi tai laki niin velvoita.
Tietojesi käytön kontrollointi
Aina, kun sinusta tarvitaan tietoja, niin sinulle annetaan mahdollisuus rajoittaa tietojesi käyttöä ja
kieltää meitä ylipäänsä keräämästä mitään tietoja sinusta. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä
poistamaan sinusta jo kerättyä tietoa. Edellä mainitut voivat vaihtoehtoisesti tarkoittaa yhtä tai
useampaa seuraavista:
tietojen käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin; tietojen jakamista kolmansille osapuolille; tai sinun
oikeuttasi olla jakamatta, pidättää ja oikaista sinusta kerättyä tietoa.
Saattaa olla, että voit käyttää osaa nettisivuista ilman, että sinulta edellytetään mitään tietoa
kerättäväksi. Kuitenkin voi olla niin, että voidaksesi käyttää kaikkia nettisivun ominaisuuksia ja
toimintoja niin sinusta tarvitaan erinäisiä tietoja.
Sinulla on oikeus pyytää nähdäksenne kopio kaikesta sinua koskevasta tiedosta, jonka SSL
Resource Oy on kerännyt tai säilyttänyt. Pyytämänne tiedot toimitetaan teille sen ajan ja tapojen
puitteissa, jonka voimassa oleva Tietosuoja-asetus määrittelee.

Turvallisuus
Tietoturvasta huolehtiminen on tärkeää SSL Resourcelle. Suojataksemme ja turvataksemme tämän
nettisivun kautta kerättyjä henkilötietoja ne ovat sijoitettuna, suunniteltuja johtamistoimenpiteitä
vaatineessa, siihen fyysisesti ja elektronisesti sopivassa paikassa.
Evästeet
Evästeet ovat käytössä näillä nettisivuilla ja niiden suhteen noudatetaan tarkoituksenmukaista lakia.
Mahdolliset muutokset
SSL Resource Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käytäntöön, jos kokee sen
välttämättömäksi tai jos laki sitä edellyttää. Kaikki mahdolliset muutokset tullaan välittömästi
julkaisemaan tällä nettisivulla.

