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TIETOSUOJASELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä 
Softwave Ohjelmistot Oy 

Vaasantie 6 C 

67100 Kokkola 

Puhelin: 010 292 8822 

  

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Rekisteripäällikkö 

Puhelin: 010 292 8822 

  

3. Rekisterin nimi 
Softwave Ohjelmistot Oy:n Extranet-palvelun käyttäjärekisteri 

  

4. Käyttäjätietojen käyttötarkoitus 
Käyttäjätietojen avulla käyttäjät tunnistetaan ja käyttäjille myönnetään Extranet-palvelun sisällä eritasoisia 

käyttöoikeuksia. Tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän tunnistamiseen eikä tietoja luovuteta eteenpäin. 

  

5. Rekisterin tietosisältö 
Käyttäjärekisterin sisältämät tiedot: 

- Käyttäjätunnus 

- Salasana 

- Käyttäjän nimi 

- Sähköpostiosoite 

- Käyttäjän edustama organisaatio 

 

Kaikki käyttäjätiedot tulevat käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä.  

 

Jos käyttäjä kirjautuu Googlen tai Facebookin käyttäjätunnuksilla, tulevat nimi- ja sähköpostitiedot kyseisten 

palveluiden tietokannoista. 

  

 Käyttäjän selatessa Extranetin sisältöä, käyttäjän sen hetkinen IP-osoite tallennetaan sovelluksen lokiin 

riippumatta siitä, onko käyttäjä rekisteröitynyt palveluun vai ei. 

  

6. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat 
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät 

yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Eväste ylläpitää käyttäjän kirjautumista 

sivustolle ja se poistuu, kun käyttäjä kirjautuu ulos tai eväste vanhenee. 
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TIETOSUOJASELOSTE 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
Käyttäjätietoja ei luovuteta millekään muulle taholle eikä siirretä mihinkään muuhun palveluun. Rekisteriä 

käytetään vain Extranet-palvelussa käyttäjien tunnistamiseen. 

  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietoja suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, 

käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Käyttäjätiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti 

tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Salasanat on tallennettu sellaisessa muodossa, ettei niitä 

voida palauttaa selkokieliseen muotoon. 

 

Käyttäjätietoja käsittelevät vain Softwaven palveluksessa olevat henkilöt, joille on myönnetty tarvittavat 

oikeudet. Nämä tunnistautuvat järjestelmään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

 

Softwaven verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja käyttäjä voi tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen 

oikeellisuuden varmenteesta. 

  

9. Tarkastusoikeus 
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin 

on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja 

selvittämisen vuoksi. 

 

Käyttäjä voi tarkistaa perustietonsa osittain myös kirjautumalla Extranet-palveluun. 

 

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö kohdassa 1. olevaan 

osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vastaus 

toimitetaan käyttäjärekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen. 

  

10. Tiedon korjaaminen 
Käyttäjä voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan kirjautumalla omilla 

tunnuksillaan Extranet-palveluun. 

 

Käyttäjätietojen poisto tapahtuu kirjallisesti kohdassa 1. olevaan osoitteeseen. 

 


