Mainostoimisto Quba Oy:n
tietosuojaseloste
Hyvä palvelun käyttäjä!
Haluamme palvella Sinua parhaamme mukaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että
keräämme ja käsittelemme sivustomme kautta joitakin Sinua koskevia tietoja.
Yksityisyytesi on meille tärkeä ja sitoudumme suojelemaan sitä lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Löydät kyseisestä asiakirjasta tietoa siitä, mitä henkilötietoja Mainostoimisto Quba Oy
kerää sivuston käyttäjistä ja millä tavalla käsittelee niitä. Lisäksi kerromme, mitä
oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia Sinulla on.

1. Rekisterinpitäjä / Verkkopalvelun haltija
Mainostoimisto Quba Oy
Pursilahdenranta 2, liiketila 1
00980 Helsinki
Y-tunnus 2788666-5
+358 40 708 3073
office(at)quba.fi

2. Yhteyshenkilö
Artur Kukov
Hallituksen jäsen
artur(at)quba.fi
+358 40 708 3073

3. Henklötietojen kerääminen ja käsittely
Mainostoimisto Quba Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja vain ja ainoastaan lain
sallimalla tavalla. Tietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu esim. silloin, kun käytät
toimistomme verkkosivua, liityt Quba uutiskirjeen saajien listalle tai tilaat sähköpostin
välityksellä lähetettäviä tuotteita.
Tulemme pyytämään Sinulta suostumuksen aina, kun henkilötiedon erityiselle
käsittelylle on saatava käyttäjältä lain edellyttämällä tavalla lupa. Tällaisia
käyttötarkoituksia mm. ovat:
• Asiakasviestintä sekä Markkinointi- ja uutiskirjeiden lähettäminen
• Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
• Palveluiden kohdentaminen

• Liiketoiminnan ja verkkopalvelun kehittäminen

4. Rekisterin sisältö ja tarkoitus
Sinua koskevia henkilötietoja kerätään pääasiassa Sinulta itseltäsi, esim. silloin kun tilaat
Mainostoimisto Quba Oy:n uutis- tai markkinointikirjeen tai tilaat sähköpostiisi erilaisia
koulutus- ja markkinointimateriaaleja Tietoja kerätään myös silloin, kun olet meihin
yhteydessä yhteydenottolomakkeen avulla.
Lisäksi tietoja kerätään Google Analyticsin, Google Tag Managerin ja Facebook Pixelin
avulla. Keräämisen ja käsittelyn pääasiallisena tarkoituksena on verkkosivun liikenteen
mittaaminen ja analysointi, verkkopalvelun markkinointi, kohdentaminen ja
kehittäminen sekä palvelukokemuksen parantaminen.
Tietojen laatu
• Nimi
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Yritys / organisaatio

5. Uutiskirjerekisteri
Mainostoimisto Quba Oy:n uutiskirjerekisteriin voi liittyä syöttämällä Mainostoimisto
Quba Oy:n ylläpitämään uutiskirjejärjestelmään omat henkilötiedot (nimi, sukunimi,
sähköposti). Tilaamalla Mainostoimisto Quba Oy:n uutiskirjeen, annat meille luvan
lähettää Sinulle sähköisiä uutis- ja markkinointikirjeitä.
Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjetilauksesi — näin tietosi poistuvat
automaattisesti järjestelmästämme. Peruutukseen ohjaava linkki löytyy jokaisen meiltä
tulleen uutiskirjeen alamarginaalista. Lisäksi voit lähettää meille kirjallisen pyynnön
osoitteeseen office@quba.fi, niin muutamme tai poistamme tietosi järjestelmästä
manuaalisesti.

6. Henkilötietojen käsittely
Meille on tärkeä, että mikään ei loukkaa yksityisyyttäsi. Tehtävänämme on huolehtia, että
Mainostoimisto Quba Oy:llä on lain edellyttämällä tavalla suostumuksesi henkilötietojesi
keräämiseen ja käsittelyyn.
Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella samanaikaisesti.
Käsittelemme tietojasi erilaisten Sinulta tulleiden toimeksiantojen
täytäntöönpanemiseksi sekä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Sitoudumme noudattamaan olemassa olevan lainsäädännön asettamia velvoitteita ja
suojelemaan yksityisyyttäsi lain vaatimalla tavalla.

Google Analyticsin, Google Tag Managerin ja Facebook Pixelin kautta keräämät tiedot
ovat persoonattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että emme pysty yhdistämään niitä
henkilöllisyyteesi.

7. Henkilötietojen säilyttäminen ja luovuttaminen
Säilytämme tässä tietosuojaselosteessa kuvatut henkilötiedot soveltuvan lainsäädännön
mukaisella tavalla. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Suojauksesta ja
turvatoimista tarkemmin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 9.
Mainostoimisto Quba Oy:n keräämiä henkilötietoja luovutetaan vain ja ainoastaan
Suomen viranomaisen määräyksestä voimassa olevan lainsäädännön kuvaamalla tavalla.
Tällaisia tapauksia ovat esim. rikostutkinta tai muu velvollisuus luovuttaa tiedot
viranomaisen päätöksen nojalla.
Asiakas- tai henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen luovutus EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Tietyissä tilanteissa henkilötietoja saatetaan
siirtää EU-alueen ulkopuolelle. Tämä liittyy esim. siihen, että osa käyttämistämme
pilvipalveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Toimimme vain luotettavien
digitaalisten palveluiden toimittajien kanssa, jotka sitoutuvat noudattamaan
henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa lainsäädäntöä.

9. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen
Henkilötietoja säilytetään teknisesti suojatussa tilassa. Pääsy tietoihin vaatii riittävät
oikeudet sekä monivaiheisen sähköisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy
henkilötietoihin on estetty erilaisten turvatoimien avulla, kuten palomuurit ja erilaiset
teknisen suojautumisen järjestelmät.
Pääsy henkilötietoihin on rekisterinpitäjällä sekä erikseen nimetyillä asiantuntijoilla.
Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus sekä laki.
Mainostoimisto Quba Oy poistaa henkilötiedot toimivan lainsäädännön edellyttämällä
tavalla: poistamme henkilötiedot tai tehdään ne persoonattomiksi silloin, kun tarkoitusta
henkilötietojen käsittelylle ei enää ole.

9. Muut sovellukset tai sivustot
Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä muihin sivustoihin, palveluihin ja/tai
sovelluksiin, joita Mainostoimisto Quba Oy ei ylläpidä. Tämä tietosuojeluseloste koskee
vain Mainostoimisto Quba Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

10. Verkkosivuston evästeet
Mainostoimisto Quba Oy käyttää omissa digitaalisissa palveluissaan evästeitä. Tämä
tarkoittaa, että sivustomme käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns.
evästeitä (”cookies-tiedostoja”).

11. Henkilötietojen tarkistaminen, muuttaminen ja
poistaminen
Mainostoimisto Quba Oy:n verkkopalvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus tarkistaa Sinua
koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen muuttamista tai niiden poistamista
rekisteristämme. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti ja osoittaa yhteyshenkilöllemme. Löydät
yhteyshenkilömme yhteystiedot kohdassa 2.

Kiitos!
Mainostoimisto Quba Oy
Pursilahdenranta 2, liiketila 1
00980 Helsinki
Y-tunnus 2788666-5
+358 40 708 3073
office(at)quba.fi

