
Jussi Capital Oy:n Verkkosivujen Tietosuojaseloste 

 

Jussi Capital on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Jussi Capital noudattaa 
henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia (523/1999) ja muita soveltuvia säännöksiä. 

Tässä Jussi Capital Oy:n verkkosivuihin liittyvässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa siitä, miten Jussi 
Capital Oy ja sen työntekijät käsittelevät tähän Verkkosivuun ja Jussi Capital Oy:n muihin 
internetpalveluihin liittyviä henkilötietoja. Pyydämme sinua lukemaan tämän Tietosuojaselosteen ennen 
sivuston käyttämistä. Mikäli et hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, oletamme sinun lopettavan sivuston 
käytön. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Jussi Capital ei kerää tai tallenna sinua koskevia henkilötietoja tämän Verkkosivun missään osiossa. 

 

Evästeet 

Jussi Capital käyttää tällä Verkkosivulla evästeitä kerätäkseen tilastotietoja Verkkosivun käyttäjistä ja siitä, 
kuinka Verkkosivua käytetään. 

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät 
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet antavat Jussi Capitalille tietoa siitä, miten ja 
milloin olet käyttänyt sivustoa ja auttavat meitä kehittämään sivustoa tarjotaksemme parempaa palvelua. 
Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä oman selaimensa asetuksista. Jos toiminto kytketään 
pois päältä, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy jollekin 
verkkosivustolle estyy. 

Jussi Capital käyttää Verkkosivulla verkkosivujen Google Analytics -kävijäseurantapalvelua. Tällä palvelulla 
keräämme anonyymejä tilastoja Verkkosivun käyttäjistä tarkoituksenamme parantaa sen sisältöä. Google 
Analytics-palvelu tallentaa käyttöömme seuraavia tietoja: 

• kuinka paljon Verkkosivulla on päivittäin kävijöitä 
• kävijöiden maantieteellinen sijainti  
• mitä Verkkosivun osiota käyttäjät ovat selanneet 
• mitä kautta kävijät ovat tulleet Verkkosivulle 
• millä laitteilla kävijät ovat selanneet Verkkosivua (tietokone, älypuhelin, tabletti) 
• uusien ja palaavien kävijöiden suhteellinen osuus Verkkosivulla  

Jussi Capital ei kerää tai tallenna Google Analytics-palvelun kautta käyttäjistä mitään sellaista tietoa, jonka 
perusteella käyttäjät olisivat tunnistettavissa tai yksilöitävissä. 

Voit estää kävijäseurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . 

 

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Linkit ja yhteydet muihin verkkosivustoihin 

Jussi Capitalin Verkkosivulla voi olla linkkejä ja yhteyksiä Jussi Capitalin tytäryhtiöiden tai kolmannen 
osapuolen Verkkosivuille. Linkin avatessasi saatat sallia Jussi Capitalin tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen 
internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin sivustojen hallinnoijat voivat seurata 
kyseisen Verkkosivun käyttöä. Tytäryhtiöiden tai kolmannen osapuolen Verkkosivuihin sovelletaan kunkin 
Verkkosivun ylläpitäjän määrittelemiä yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Jussi Capitalilla ei ole 
määräysvaltaa sen tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten Verkkosivuihin eikä Jussi Capital ole vastuussa 
mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä. 

 

Tietosuojaselosteen päivitykset ja tarkastusoikeus 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.5.2018. Koska Jussi Capital pyrkii jatkuvasti kehittämään 
Verkkosivuaan, pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta. Toivomme, että tarkistat tämän 
Tietosuojaselosteen mahdolliset muutokset aika ajoin Verkkosivultamme. 

Voit milloin tahansa ottaa Jussi Capitaliin yhteyttä tarkistaaksesi, että meillä ei ole hallussamme sinua 
koskevia henkilötietoja. Tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen: 

Jussi Capital Oy, Haikolantie 20, 85410 SIEVI, jarkko.takanen@jussicapital.fi 


