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TIETOSUOJASELOSTE 
 
Sunet eli Suupohjan Seutuverkko Oy on kuntien omistaja yritys, joka rakentaa avointa tietoliikenneverkkoa 
Suupohjassa ja Pohjois-Satakunnassa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille Internet-yhteyksiä.  
Keräämme ja käsittelemme tietoja vain ennalta määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Pidämme asiakkaiden 
tietosuojaa tärkeänä asiana. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä kaikkia tietoja keräämme, miten niitä tietoja käytämme ja 
suojaamme sekä sinun mahdollisuuksistasi vaikuttaa omien henkilötietojesi käyttöön. Pyydämme sinua 
tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme tai haluat 
käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse. 
 
1. Rekisterinpitäjä: 
 
Sunet/Suupohjan Seutuverkko Oy 
Kenttätie 10 
61800 Kauhajoki 
06 2413 4235 
info@sunet.fi 
 
Yhteyshenkilö: Aatu Samppala, aatu.samppala@sunet.fi 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet: 
 
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme asiakkaita ja henkilöstöä koskevia henkilötietoja vain ennalta 
määriteltyihin tarkoituksiin. Päätarkoituksena on asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen. 
Henkilötietoja ei tallenneta nettisivuille vaan välitetään lomakkeilla Sunetin sisäiseen sähköpostiosoitteeseen.  
Täytetyt lomakkeet tallentuvat myös tietokantaan verkkosivuille, ja ne on luettavissa taustalta. Niitä pääsee 
tarkastelemaan henkilöt, joilla on tunnukset verkkosivujen hallintaan.  
 
4. Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä: 
 
Keräämme henkilötietoja sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön 
yhteydessä. Keräämme anonyymiä tietoa myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun 
avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi.  

Käytettävät evästeet tulevat Google Analyticsin kautta. Tämän palvelun evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnis-
tettavia tietoja. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen ottamalla evästeet pois 
käytöstä selaimesi asetuksista. 

Tyypillisesti suoraan sinulta saadut tiedot: 
• Nimi 
• Osoite 
• Puhelinnumero 
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• sähköpostiosoite 
 
Lisäksi keräämme anonyymiä tietoa siitä, mitä sivustollamme tehdään: 

• Millä sivustomme sivulla on vierailtu 
• Kauanko on käytetty aikaa milläkin sivulla 
• Millaisella laitteella sivua käytetään 

 
5. Tietojani käsittelee: 
 
Henkilötietoja käsittelee Sunetin henkilökunta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. 
 
6.  Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle siinä laajuudessa kun liittymäsopimusehdoissa on määritelty. 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

7. Kauanko henkilötietoja säilytetään: 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun niiden käyttötarkoitus, sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säily-
tysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme päivittämään tietojasi, mikäli sii-
hen ilmenee tarve. 

8. Sivulla käytettävät evästeet: 

Sivustollamme käytetään evästeitä. 

9. Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
 
Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on: 
 

- tarkistaa omat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin 
 

- oikeus pyytää, että korjaamme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot 
 

- oikeus kieltää suoramarkkinointi 
 

- oikeus vastustaa käsittelyä 
 

- oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
 

10. Miten voit toteuttaa oikeutesi 
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Edellä mainitut oikeutesi voit toteuttaa ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen info@sunet.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja 
liittämään sähköpostiviestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa 
henkilöllisyytesi. Mikäli koet, että henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisesti, voit myös tehdä valituksen 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 
  
11. Tietosuojaselosteen päivittäminen 
 
Tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä päivityksiä toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. 
Päivityksiä voi tulla myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset astuvat voimaan, kun olemme julkaisseet 
päivitetyn tietosuojaselosteen. Tästä syystä pyydämme sinua tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön 
säännöllisin väliajoin. 
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