Tietosuojalauseke
Qikrates.fi (sotehaku.fi, lääkärivertailu.fi, hoitovertailu.fi) on sitoutunut suojaamaan
palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän
tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Olemme sitoutuneet
noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n
(”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, joihin voit tutustua tarkemmin täällä,
sekä Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan
itsesääntelyohjeistusta, johon voi tutustua tarkemmin täällä.
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli
käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään?
Emme kerää itse käyttäjistä mitään muita tietoja kuin mitä käyttäjät itse sivustollamme antavat.
Sivustolla käyttäjät antavat halutessaan mm. seuraavia tietoja: arvio arvioinnin kohteesta,
nimimerkki tai nimi, sähköpostiosoite. Google Analytics- ja vastaavaa analytiikkaa varten
kerätään kävijöiden käyttäytymisestä tietoja, mutta niitä ei liitetä missään vaiheessa itse
keräämiimme henkilötietoihin. Käyttäjä saa tarvittaessa lisätietoja datan
keruusta ja käyttämistämme tunnisteista. Käyttäjä tai arvioinnin kohde saa tarvittaessa tiedon
hänestä kerättävästä tiedosta pyytämällä sitä osoitteesta webmaster@qikrates.com.

2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
Tiedot kerätään ainostaan käyttäjältä itseltään sivustomme kenttien, lomakkeiden ja klikkausten
avulla. Analytiikkayritykset kuten Google kerää tietoja kävijöistä omien ilmoitustensa
mukaisesti.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti
seuraaviin:

4.

•

Tuotteet ja niiden personointi: Saatamme personoida joitakin palveluitamme ja suositella
käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.

•

Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja
käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan
päätöksenteon tueksi.

•

Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia
palveluita ja pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista
asiakaspalvelua.

•

Kohdennettu digitaalinen mainonta: Esitämme käyttäjälle mainontaa, joka on
todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa.

•

Palveluarviot. Käyttäjien antamat palveluarviot esitetään sivustollamme.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin
palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös
asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin
käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös
asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

5. Kuka käsittelee henkilötietojani?
Qikratesin henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain
mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle,
jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa
sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön
edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita
käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen
mukaisesti.
Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 6 esitellyissä tapauksissa.

6. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille?
Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille muissa kuin alla esitetyissä
tapauksissa.
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen
suostumuksensa.
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja myös tieteellistä tai historiallista tutkimusta
varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä
tunnistettavissa.
Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän
henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

7. Miten henkilötietoni suojataan?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi
oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.
Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen
käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön
valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön
ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. Miten henkilötietoni voidaan poistaa?

Mikäli kävijä haluaa poistaa sivustolle antamansa tiedot tai mikäli arvioinnin kohde haluaa
poistaa nimensä sivustolta, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen webmaster@qikrates.com.
Arvioinnin kohde ilmoitetaan sen jälkeen korvaamalla nimi tekstillä "nimetön". Arvioinnin
kohteista julkaistaan sivustolla arviointien lisäksi vain julkisia internetissä tai muussa julkisessa
materiaalissa jo ilmoitettua tietoa.

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja verkkovierailustani
Qikrates.fi (sotehaku.fi, lääkärivertailu.fi, hoitovertailu.fi) -sivustoilla?
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Qikratesin ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia,
mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet
voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme
esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen
kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia
Qikrates.fi (sotehaku.fi, lääkärivertailu.fi, hoitovertailu.fi):n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä
kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä
olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet
noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike.
Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme,
mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme,
Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin
sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.
Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.
Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa
koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja, ellei käyttäjä ole
antanut tähän nimenomaista suostumustaan.
Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa
koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Google+:n
osalta täällä.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

11. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai
tablettisovelluksia?
Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,
Nokian Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän
tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua

Applen ehtoihin täällä, Nokian ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin
ehtoihin täällä.

12. Käyttääkö Qikrates tietoa päätelaiteeni sijainnista?
Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden
tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen kohdennetun mainonnan esittämiseksi.
Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLANyhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla.

14. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
Suoramarkkinointikielto
Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä
oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa
henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Evästeiden estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa
asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
Evästeiden tyhjentäminen
Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin
väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden
tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa
aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
Mainonnan kohdentamisen estäminen
Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa
käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Mainonnan kohdentamisessa käytetään
evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.
Mikäli käyttäjä ei halua, että nämä kolmannet osapuolet kohdentavat mainontaa käyttäjän
kiinnostusalueiden mukaan, käyttäjä voi estää kohdentamisen alempana olevien linkkien kautta.
Estämisen jälkeen kävijälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta
ei ole kävijän kiinnostusalueiden mukaan valittua.
•

Adtechin kohdentamisen voi estää täällä

•

Improve Digitalin kohdentamisen voi estää täällä

•

Googlen kohdentamisen voi estää täällä

•

Muiden kolmansien osapuolien kohdentamisen voi estää täällä

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online
Choices –sivustolta.

Käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamisen
mahdollistavan datan keruuseen liittyvän vivun tai valinnan pois päältä. Tämä keskeyttää laitteen
yksilöivän tunnisteen lähettämisen ja sovelluksen käyttötiedon käyttämisen mainonnan
kohdentamista varten. Käyttäjällä voi tutustua tarkempaan evästekäytäntöömme täällä.
Suostumus sijaintitietojen käyttöön
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen
asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin
tahansa.

15. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön
säännöllisesti.

16. Mihin voin ottaa yhteyttä?
webmaster@qikrates.com

