
Tietosuojakäytäntö

Me 8D-meditaatiot™ sovelluksessa arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja
pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Olemme sitoutuneet
suojelemaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Alla olevassa tietosuojaselosteessa kerromme,
miten MJS Consulting OÜ:n hallitsema 8D-meditaatiot™ sovellus kerää ja käyttää erilaisia
tietoja. Käyttämällä palveluitamme, annat meille samalla luvan tietojesi keräämiseen tässä
selosteessa mainituilla tavoilla. 

Mitä tietoja keräämme:

Evästeet ja muut seurantateknologiat

8D-meditaatiot™ sovelluksessa keräämme automaattisesti tiettyjä tietoja laitteeltasi
käyttäessäsi palveluitamme. Näihin tietoihin voivat sisältyä internet-protokolla-osoite
(IP-osoite), selaintyyppi, internet-palveluntarjoaja (ISP), viittaus/poistumissivut,
käyttöjärjestelmä, päivämäärä/aikaleima, selaintoimintatiedot, aloitussivu ja viittaus-URL.
Käyttäessäsi palveluitamme, saatetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi asettaa eväste
näiden tietojen keräämiseksi. Evästeet sisältävät pienen määrän tietoa, jonka avulla
verkkopalvelimemme tunnistavat sinut. Säilytämme evästeiden, lokitiedostojen ja/tai clear
gifien kautta saamamme tiedon tallentaaksemme asetuksesi. Saatamme myös kerätä
automaattisesti tietoa palveluissamme käyttämistäsi toiminnoista, sivustomme
toimivuudesta, vierailutiheydestäsi, sekä muita tietoja, jotka liittyvät palveluidemme
käyttöön. Saatamme seurata eri sivustojen ja palveluiden käyttöäsi. Joissain maissa,
mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) maat, tässä kappaleessa edellä mainittuja
tietoja voidaan pitää henkilötietoina, joita koskevat voimassa olevat tietosuojalait. 

Voit halutessasi poistaa evästeet verkkoselaimesi asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai
mobiilitunnisteen 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. Evästeiden poistaminen tai estäminen ei estä mainonnan näyttämistä
8D-meditaatiot™ sovelluksen digipalveluissa, ja se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä
palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden. Evästeiden poistaminen tai estäminen
on aina selainkohtaista.

Kolmansilta osapuolilta keräämämme tiedot

Saatamme myös saada sinusta julkisesti saatavilla olevaa tietoa kolmansien osapuolten
yhteistyökumppaneiltamme, ja yhdistää nämä tiedot niihin tietoihin, joita meillä on sinusta.

Mihin käytämme tietoja

Käytämme antamiasi tietoja, jotta voimme:



• Tarjota, operoida, kehittää ja ylläpitää palveluitamme.

• Analysoida asiakastrendejä markkinatutkimusten avulla.

• Kehittää uusia tuotteita, palveluita ja toimintoja.

Miten jaamme tietoa

Voimme jakaa meille antamiasi tietoja toisille MJS Consulting OÜ:n kanssa samaan
ryhmään kuuluville yrityksille sekä liikekumppaneillemme. Näihin yrityksiin kuuluvat
emoyhtiömme, niiden emoyhtiöt sekä kaikki näiden yhtiöiden tytäryhtiöt, sekä muut
yhtiöt, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa. Tietojesi käsittelystä vastaa MJS
Consulting OÜ, joka saattaa käyttää kolmatta osapuolta täyttääkseen
tietojenkäsittelytarpeet. Haluamme myös huomauttaa, että taataksemme palvelun
toimivuuden meidän ja/tai palveluntarjoajamme saattaa olla tarpeen siirtää henkilötietosi
maasta toiseen Euroopan unionin (EU) ja Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) alueilla,
sekä joillekin tietojenkäsittelijöille, jotka saattavat sijaita Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolella. Selaamalla sivujamme ja käyttämällä palveluitamme, hyväksyt samalla myös
sen, että me sekä palveluntarjoajamme ja alihankkijamme käsittelevät tietojasi näissä
maissa. Käytämme aina kaikkia kohtuullisia keinoja, jotta voimme olla varmoja tietojesi
turvallisesta käsittelystä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Voimme jakaa kerättyjä tietoja erinäisillä tavoilla, kuten esimerkiksi:

1. Ei-tunnistettavat tiedot
Saatamme käyttää ja jakaa keräämiämme käyttäjätietoja
yhteistyökumppaneillemme epätunnistettavassa muodossa lain sallimissa rajoissa.
Näiden tietojen avulla ei voida tunnistaa kyseessä olevaa henkilöä.

2. Palveluntarjoajat ja toimittajat
Saatamme jakaa tietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille ja toimittajille,
jotka tarjoavat palveluita tai tuotteita puolestamme.

3. Analytiikka
Käytämme analytiikka palveluita, kuten Google Analytics, seurataksemme
liiketoimintaamme. Google Analytics käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja, joista ei
voida kuitenkaan tunnistaa henkilöllisyyttä. Voit tutustua tarkemmin heidän
evästepolitiikkaansa täällä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

4. Lain edellyttämät ja samankaltaiset tiedonannot
Saatamme myös jakaa tietoja (1) noudattaaksemme sovellettavia lakeja ja
oikeudellisia asetuksia. (2) Valvoaksemme tämän tietosuojakäytännön ja
käyttöehtojemme noudattamista. (3) Suojellaksemme oikeuksiamme,



omaisuuttamme ja turvallisuuttamme, sekä palvelumme käyttäjiä ja yleisöä. 

5. Yhteistyökumppanit
Käytämme markkinoinnissa myös yhteistyökumppaneita (affiliaatteja), jotka
saattavat mainostaa palveluitamme sinulle. Emme kuitenkaan jaa henkilötietojasi
markkinointikumppaneiden kanssa emmekä myöskään vastaa heidän
palveluistaan.

Miten säilytämme tietoja

Säilytämme kerättyjä tietoja siinä määrin kuin meillä on jatkuva oikeutettu
liiketoiminnallinen peruste säilyttämiselle. 

Lasten tietosuoja

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden ei ole sallittua käyttää palveluitamme (ilman vanhempien
suostumusta) emmekä myöskään tietoisesti kerää tietoja heiltä. 

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 21.12.2021. Varaamme oikeuden muuttaa tässä
kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti. Ilmoitamme
mahdollisista muutoksista sivuillamme. Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä 8D-meditaatiot™
sovelluksen yksityisyyden suojaan ja/tai evästekäytäntöihin liittyen pyydämme
ystävällisesti lähettämään palautetta osoitteeseen info@marttajemina.com.


