
Tietosuoja ja rekisteriseloste 
 
Päivitetty 1.11.2019 
 
YLEISTÄ 
 
Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin 
sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä 
tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä 
mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.  
 
Malin Ekblom (yksityinen henkilö) käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja 
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen 
huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai 
lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn 
tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön 
säännöllisin väliajoin. 
 
Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme 
sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme 
todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan ja pyydämme että et toimita meille mitään tietoja. 
 
REKISTERIN NIMI 
 
    Koiran ruokinnan ja hyvinvoinnin uutiskirje (sähköpostilista)  
    Ilmaisten sekä maksullisten tuotteiden ja palveluiden tilaajien käyttäjärekisteri (asiakastietorekisteri)   
 
REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT 
 
    https://www.luonnollinenruokinta.fi  
    https://www.malinekblom.fi/  
    https://holvi.com/shop/malinekblom/    
 
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA PERUSTE 
 
Uutiskirjeiden, tuotteiden ja palveluiden sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”), 
liittyvä ja käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely. 
 
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja 
kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen ja 
markkinointiin. 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä tilausten yhteydessä ja Palvelua käytettäessä. 
 
Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja: 
 
    Henkilötiedot (etu- ja sukunimi)  
    Yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero)  
    Käyttötiedot (esimerkiksi osallistuminen tapahtumaan, tilatut tuotteet ja palvelut, uutiskirjeiden linkkien 
klikkaaminen, sivustojen käyttötiedot)  



    Muut Käyttäjän itse antamat tiedot (esimerkiksi asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja 
kilpailuvastaukset, peruutustiedot)   
 
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Palvelun omissa 
rekistereissä. 
 
MAKSULIIKENTEEN TIEDOT 
 
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja tarjoajana toimii Holvi Payment Services Oy 2193756-4. Joissakin 
tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla. Käyttäjän verkkopankkimaksamisen tai luottokortin 
tiedot eivät tallennu Palvelun järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin. 
 
TIETOJEN KÄSITTELIJÄ 
 
Pääsääntöisesti Käyttäjän tietoja käsittelee Palvelun rekisterin ylläpitäjä sekä sen mahdolliset alihankkijat 
työtehtäviään suorittaessaan. Tietoja saatetaan luovuttaa sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai 
toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Tietoja saatetaan luovuttaa myös, mikäli Palvelu on 
osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa. 
 
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN EU:N ULKOPUOLELLE 
 
Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. 
Käyttäjän henkilötietoja säännönmukaisesti ei muutoin luovuta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme 
siitä, että tietojen käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin 
suojamekanismein. 
 
TIETOJEN SÄILYTYS 
 
Käyttäjän tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai 
laki vaatii. Säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella Palvelun käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. 
Käyttäjä voi myös itse pyytää tietojensa poistoa. 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 
Tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. 
Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin 
niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella 
asiakkaillemme. Pääsy tietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 
 
EVÄSTEET 
 
Palvelun verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen 
käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa 
Käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. 
Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön 
analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa 
suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön oman verkkoselaimensa asetuksista. Evästeiden estäminen 
saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta. 
 
Kohdennettuihin mainoksiin käytämme evästeitä, joihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta 
yksityisiä- tai henkilötietoja. Käytämme kohdennettuun mainontaan esimerkiksi Facebook ja Google 
AdWords -palveluita. Käyttäjä voi muokata mainoksiin liittyviä säädöksiä Googlen sekä Facebookin omien 



asetusten kautta. Lisäksi keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics -palvelun avulla, joka käyttää 
evästeitä tiedon keräämiseen. Tämä tieto on tarkoitettu sivuston parantamiseen. 
 
TARKASTUSOIKEUS 
 
    Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen käsitellä tietojaan ilmoittamalla siitä meille. 
    Käyttäjällä on oikeus saada vahvistus siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme. 
    Käyttäjällä on oikeus pyytää, että korjaamme virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset 
henkilötiedot. 
    Käyttäjä voi kieltää henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten. 
 
Rekisterin ylläpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 
Käyttäjän pyynnöstä.   
 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen malin@malinekblom.fi tai Malin 
Ekblom, Kevätkukantie 3, 06400 Porvoo. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja 
puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme 
varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä 
valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.  
 
MUUTA 
 
Sivustojen sisältö ja ladattavat oppaat, kirjat tai muut palvelut ja tuotteet voivat sisältää linkkejä 
kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole Palvelun hallinnassa, eikä se 
vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. 
 
Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta Palvelu saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia 
käyttökuukausia. Affiliatelinkit ovat merkitty *-merkillä ja maininnalla affiliatemarkkinoinnista.  Jos Käyttäjä 
siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston 
yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.  
 
REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ 
 
Malin Ekblom, Kevätkukantie 3, 06400 Porvoo 
 
malin@malinekblom.fi 


