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Alla oleva rekisteriseloste koskee Maksuturvan informatiivisia markkinointisivuja (”kotisivuja”), joilla
esitellään Maksuturva Group Oy –yhtiötä ja yhtiön tarjoamia palveluita.
Tämä rekisteriseloste ei koske millään tavalla Maksuturvan välittämää maksuliikennettä tai sen yhteydessä
tai siihen liittyvien toimeksiantojen yhteydessä kerättäviä tietoja.
Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa
Rekisterin nimi
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Maksuturva Group Oy, Y-tunnus: 2121703-0
Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, Finland
(09) 321 3300 / info@maksuturva.fi
Mikael Smeds, toimitusjohtaja
Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, Finland
(09) 321 3300 / info@maksuturva.fi
Maksuturva Group Oy:n markkinointirekisteri
, kuten





Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
Maksuturva Group



Rekisterin
tietosisältö

Evästeiden käyttö

sisaryhtiöllä Maksuturva ICT Services Oy:llä on oikeus
käyttää ja luovuttaa rekisteri
.
 Yhteystiedot: Yrityksen nimi, titteli
 Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin

käyttöä koskevat
asiakkaan antamat tiedot (esim. pala
strategiaan liittyvät tiedot)
 Asiakkaaseen liittyvä muu tunnistet
säilyttää
markkinointirekisterissä
päättymisen jälkeen.
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden
kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän
palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön
poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia
joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle
toimimiselle.
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c verkkoanalysointipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkosivustoa
analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot siitä, kuinka
käytät sivustoa (mukaan luettuna IP-osoite), lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan
niille, jotka voivat sijaita ETA-alueen ulkopuolella. Google käyttää näitä tietoja sen
arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien
koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja
internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja
kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii, tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät
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tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen
hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua
koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tämä verkkosivusto käyttää HubSpotbS
I c
“ bS ”)
markkinointiautomaation ohjelmisto. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä,
kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja
raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä myyntimme tukena. Teknisen
toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa www.hubspot.com/privacypolicy.
Asiakkaan antamat tiedot Maksuturvan kotisivujen käytön yhteydessä muodostuneet
tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän syöttäessä tietoja tai
käyttäessään Maksuturvan kotisivuja.
Tämä rekisteriseloste ei koske millään tavalla Maksuturvan välittämää maksuliikennettä tai
sen yhteydessä tai siihen liittyvien toimeksiantojen yhteydessä kerättäviä tietoja.
 Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 Suoramarkkinointitarkoituksiin h
19§ mukaisesti

Tietoja voidaan luovuttaa myös EUn tai ETA ulkopuolelle. Tiedot sijaitsevat Suomen rajojen
ulkopuolella Maksuturva Group Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa.
A Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin
tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat
salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki. Yrityksen tietojärjestelmätilat ovat aina lukittu ja pääsy
on rajattu vain tietojärjestelmien nimetyille pääkäyttäjille. Tietoverkossa siirrettäessä
henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

