
Privacy Policy di www.lucaplatania.com 
Tämä sovellus kerää joitain käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. 

Tämä asiakirja voidaan tulostaa minkä tahansa selaimen asetuksissa olevalla tulostuskomennolla. 

Rekisterinpitäjä
Luca Platania 

Consultiamo Oy  

2683985-9  

Turku-Finlandia 

Omistajan yhteyssähköposti: info@lucaplatania.com 

Kerättyjen tietojen tyypit
Tämän sovelluksen joko itsenäisesti tai kolmansien osapuolten kautta keräämistä henkilötiedoista on: Evästeet; 
Käyttötiedot; sähköposti.
Täydelliset tiedot kustakin kerätystä tietotyypistä annetaan tämän tietosuojakäytännön omissa osioissa tai ennen 
tietojen keräämistä näytetyissä erityisissä tietoteksteissä.
Käyttäjä voi tarjota henkilötietoja vapaasti, tai jos kyseessä on käyttötieto, ne voidaan kerätä automaattisesti tämän 
sovelluksen käytön aikana.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän sovelluksen edellyttämät tiedot ovat pakollisia. Jos Käyttäjä kieltäytyy välittämästä 
niitä, tämän Sovelluksen voi olla mahdotonta tarjota Palvelua. Tapauksissa, joissa tämä sovellus ilmoittaa joidenkin 
tietojen olevan valinnaisia, käyttäjät voivat vapaasti välittää tällaista dataa ilman, että sillä olisi mitään vaikutusta 
Palvelun saatavuuteen tai sen toimintaan.
Käyttäjiä, jotka epäilevät pakollisista tiedoista, kannustetaan ottamaan yhteyttä omistajaan. Jos evästeitä - tai muita 
seurantatyökaluja - käyttää tämä sovellus tai tämän sovelluksen käyttämien kolmansien osapuolten palvelujen 
omistajat, ellei toisin mainita, tarkoituksena on tarjota käyttäjän pyytämä palvelu lisäpalvelujen lisäksi tässä 
asiakirjassa ja evästekäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, jos sellaisia on. Käyttäjä ottaa vastuun tämän Sovelluksen 
kautta hankittujen, julkaistujen tai jaettujen kolmansien osapuolten henkilötiedoista ja takaa oikeuden kommunikoida 
tai levittää niitä vapauttamalla omistajan vastuusta kolmansille osapuolille.

Kerättyjen tietojen käsittelymenetelmä ja -paikka
Käsittelymenetelmät
Rekisterinpitäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet estääkseen henkilötietojen luvattoman käytön, paljastamisen, 
muuttamisen tai tuhoamisen.
Käsittely tapahtuu IT- ja / tai telemaattisilla työkaluilla, organisaatiomenetelmillä ja logiikalla, joka liittyy tiukasti 
ilmoitettuihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjän lisäksi joissakin tapauksissa muilla tämän Sovelluksen järjestämiseen 
osallistuvilla osapuolilla (hallinto-, kauppa-, markkinointi-, laki-, järjestelmänvalvojat) tai ulkopuolisilla osapuolilla 
(kuten kolmansien osapuolten teknisten palveluiden toimittajat, posti kuriirit) voi olla pääsy tietoihin. myös 
palveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka rekisterinpitäjä on tarvittaessa nimittänyt tietojenkäsittelijöiksi. 
Päivitettyä luetteloa ylläpitäjistä voi aina pyytää rekisterinpitäjältä. 
Käsittelyn oikeusperusta
Omistaja käsittelee Käyttäjään liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 käyttäjä on antanut suostumuksensa yhteen tai useampaan tiettyyn tarkoitukseen; Huomaa: joillakin 
lainkäyttöalueilla rekisterinpitäjällä voi olla lupa käsitellä henkilötietoja ilman käyttäjän suostumusta tai muuta 
alla määriteltyä oikeusperustaa, kunhan käyttäjä ei vastusta ("opt-out") tällaiseen hoitoon. Tätä ei kuitenkaan 
voida soveltaa, jos henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietojen suojaamista koskevaa eurooppalaista 
lainsäädäntöä.

 käsittely on välttämätöntä käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja / tai ennen sopimusta toteutettavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi;
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 käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän alaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi;
 käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai omistajalle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämiseksi;
 käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen saavuttamiseksi.

Joka tapauksessa on aina mahdollista pyytää omistajaa selvittämään kunkin hoidon konkreettinen oikeusperusta ja 
erityisesti täsmentämään, perustuuko hoito lakiin, onko sopimuksessa määrätty vai onko sopimuksen tekeminen 
välttämätöntä.
Paikka
Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimistoissa ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet 
sijaitsevat. Ota yhteyttä omistajaan saadaksesi lisätietoja.
Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää muuhun maahan kuin maahan, jossa käyttäjä sijaitsee. Saadakseen lisätietoja 
käsittelypaikasta, Käyttäjä voi tutustua osioon, joka liittyy henkilötietojen käsittelyn yksityiskohtiin.
Käyttäjällä on oikeus saada tietoja tietojen siirtämisen oikeusperustasta Euroopan unionin ulkopuolella tai 
kansainväliselle julkisoikeudelliselle järjestölle tai kahdelle tai useammalle maalle, kuten YK: lle, kuuluvalle 
kansainväliselle järjestölle sekä rekisterinpitäjän tietojen suojaamiseksi toteuttamista turvatoimista.

Käyttäjä voi tarkistaa, tapahtuuko jokin yllä kuvatuista siirroista, tutkimalla tämän asiakirjan osaa, joka liittyy 
henkilötietojen käsittelyä koskeviin yksityiskohtiin, tai pyytää tietoja rekisterinpitäjältä ottamalla häneen yhteyttä 
avaustiedoissa.
Säilytysaika
Tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin tarkoitukset, joita varten ne on kerätty.
Siksi:
 Omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen toteuttamiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään, kunnes 

tämän sopimuksen toteutus on saatu päätökseen.
 Henkilötietoja, jotka on kerätty omistajan oikeutettuihin etuihin liittyviin tarkoituksiin, säilytetään, kunnes 

nämä edut täyttyvät. Käyttäjä voi saada lisätietoja omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan 
asiaankuuluvista kohdista tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Kun käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, rekisterinpitäjä voi pitää henkilötietoja pidempään, kunnes 
suostumus peruutetaan. Lisäksi rekisterinpitäjä voidaan velvoittaa pitämään henkilötietoja pidempään lain mukaisen 
velvoitteen mukaisesti tai viranomaisen määräyksellä.

Säilytysjakson lopussa henkilötiedot poistetaan. Siksi tämän kauden lopussa oikeutta saada tietoja, peruuttaa, 
oikaista ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida enää käyttää.
Kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän tietoja kerätään, jotta omistaja voi tarjota palvelua, täyttää lailliset velvoitteet, vastata pyyntöihin tai 
toimeenpanotoimiin, suojata heidän (tai käyttäjien tai kolmansien osapuolten) oikeuksia ja etuja, tunnistaa haitalliset 
toimet tai vilpillisiä sekä seuraaviin tarkoituksiin: Tilastot, Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta, Yhteydenotto 
käyttäjään, Vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa, Maksujen hallinta ja markkinointi.
Saadakseen yksityiskohtaisia tietoja käsittelyn tarkoituksista ja kullekin tarkoitukselle käsitellyistä henkilötiedoista, 
Käyttäjä voi tutustua osioon "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".
Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä
Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien palvelujen avulla:

 Ota yhteyttä käyttäjään

Postituslista tai uutiskirje (tämä sovellus)
Rekisteröitymällä postituslistalle tai uutiskirjeeseen käyttäjän sähköpostiosoite lisätään automaattisesti 
yhteystietoluetteloon, johon voidaan lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät myös luonteeltaan tietoja.



tähän hakemukseen liittyvä kaupallinen ja myynninedistämistarkoituksessa. Käyttäjän sähköpostiosoite voidaan 
myös lisätä tähän luetteloon rekisteröitymisen seurauksena tähän sovellukseen tai ostoksen jälkeen. Käsiteltävät 
henkilötiedot: sähköposti.

 Tilastot

Tämän osan palvelut sallivat rekisterinpitäjän seurata ja analysoida liikennetietoja, ja niitä käytetään seuraamaan 
käyttäjän käyttäytymistä.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Limited ("Google"). Google käyttää 
kerättyjä henkilötietoja tämän sovelluksen käytön seuraamiseen ja tutkimiseen, raporttien kokoamiseen ja jakamiseen 
muiden Googlen kehittämien palveluiden kanssa.
Google voi käyttää henkilötietoja kontekstualisoida ja mukauttaa oman mainosverkostonsa mainoksia.
Käsiteltävät henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Irlanti - tietosuojakäytäntö - kieltäytyminen. Kohde noudattaa yksityisyyden suojaa.
Google Analytics anonyymillä IP-osoitteella (Google Ireland Limited)
Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google Ireland Limited ("Google"). Google käyttää 
kerättyjä henkilötietoja tämän sovelluksen käytön seuraamiseen ja tutkimiseen, raporttien kokoamiseen ja jakamiseen 
muiden Googlen kehittämien palveluiden kanssa.
Google voi käyttää henkilötietoja kontekstualisoida ja personoida oman mainosverkostonsa mainoksia.
Tämä Google Analytics -integrointi tekee IP-osoitteestasi anonyymin. Anonymisointi lyhentää käyttäjien IP-osoitetta 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajoissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisissa maissa. 
Vain poikkeustapauksissa IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille ja lyhennetään Yhdysvalloissa.
Käsiteltävät henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Irlanti - tietosuojakäytäntö - kieltäytyminen.
Wordpress Stat (Automattic Inc.)
Wordpress Stats on tilastopalvelu, jonka tarjoaa Automattic Inc.
Käsiteltävät henkilötiedot: Evästeet; Käyttötiedot.
Käsittelypaikka: Yhdysvallat - Tietosuojakäytäntö.

 Sisällön tarkasteleminen ulkoisilta alustoilta

Tämän tyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisilla alustoilla isännöityä sisältöä suoraan tämän 
sovelluksen sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Tämän tyyppinen palvelu saattaa silti kerätä tietoja verkkosivujen liikenteestä sivuille, joille palvelu on asennettu, 
vaikka käyttäjät eivät käyttäisikään sitä.
Google-fontit (Google Ireland Limited)
Google Fonts on Google Ireland Limitedin hallinnoima kirjasintyylien visualisointipalvelu, jonka avulla tämä 
sovellus voi integroida tällaisen sisällön sivuilleen.
Käsiteltävät henkilötiedot: Käyttötiedot; erityyppiset tiedot palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.
Käsittelypaikka: Irlanti - Tietosuojakäytäntö. Kohde noudattaa yksityisyyden suojaa.

Käyttäjän oikeudet
Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksia viitaten omistajan käsittelemiin tietoihin. 

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://automattic.com/privacy/
https://policies.google.com/privacy


Käyttäjällä on erityisesti oikeus:
 peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa aiemmin ilmaistun 

henkilötietojensa käsittelyyn.
 Käyttäjä voi vastustaa tietojensa käsittelyä, kun se tapahtuu muulla oikeudellisella perusteella kuin 

suostumuksella. Lisätietoja vastustamisoikeudesta on esitetty alla olevassa osiossa.

 Käyttäjällä on oikeus saada tietoja omistajan käsittelemistä tiedoista, tietyistä käsittelyn näkökohdista ja saada 
kopio käsitellyistä tiedoista.

 tarkista ja pyydä oikaisua. Käyttäjä voi tarkistaa tietojensa oikeellisuuden ja pyytää niiden päivittämistä 
tai korjaamista.

 saada käsittelyn rajoitus. Kun tietyt ehdot täyttyvät, Käyttäjä voi pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.Tässä 
tapauksessa rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja muuhun tarkoitukseen kuin niiden säilyttämiseen.

 saada henkilötietojensa peruutus tai poisto. Kun tietyt ehdot täyttyvät, Käyttäjä voi pyytää omistajansa 
peruuttamaan tietonsa.

 vastaanottaa tietojaan tai siirtää ne toiselle omistajalle. Käyttäjällä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä 
muodossa, jota automaattinen laite käyttää ja lukee yleisesti, ja, jos se on teknisesti mahdollista, saada se 
esteettömästi toiselle omistajalle. Tätä säännöstä sovelletaan, kun tietoja käsitellään automaattisilla työkaluilla ja 
käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, jonka osapuolena käyttäjä on 
tai siihen liittyvistä sopimuksellisista toimenpiteistä.

 ehdottaa valitusta. Käyttäjä voi tehdä valituksen toimivaltaiselle henkilötietojen suojan valvontaviranomaiselle 
tai toimia tuomioistuimessa.

Yksityiskohtaiset tiedot vastustamisoikeudesta
Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai omistajan 
oikeutetun edun tavoittelemiseksi, käyttäjillä on oikeus vastustaa käsittelyä heidän erityistilanteeseensa liittyvistä 
syistä.
Käyttäjiä muistutetaan, että jos heidän tietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa 
käsittelyä ilmoittamatta mitään syitä. Käyttäjät voivat selvittää, käsitteleekö rekisterinpitäjä tietoja 
suoramarkkinointitarkoituksia varten, tämän asiakirjan vastaavista osioista.
Kuinka käyttää oikeuksiasi
Käyttäjäoikeuksien käyttämiseksi käyttäjät voivat ohjata pyynnön tässä asiakirjassa ilmoitettuihin omistajan 
yhteystietoihin. Rekisterinpitäjä toimittaa pyynnöt ilmaiseksi ja käsittelee ne mahdollisimman pian, joka tapauksessa 
kuukauden kuluessa.

Cookie Policy 

Tämä sovellus käyttää evästeitä ja muita tunnisteita. Saadaksesi lisätietoja, Käyttäjä voi tutustua evästekäytäntöön.

Lisätietoja hoidosta
Puolustus oikeudessa
Omistaja voi käyttää käyttäjän henkilötietoja tuomioistuimessa tai valmisteluvaiheessa lopullisen perustamisensa 
estämiseksi väärinkäytöksiltä, kun käyttäjä käyttää tätä sovellusta tai siihen liittyviä palveluja.
Käyttäjä ilmoittaa tietävänsä, että Omistaja voidaan joutua luovuttamaan Tiedot viranomaisten määräyksellä.
Erityiset tiedot
Käyttäjän pyynnöstä, tämä tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi tarjota käyttäjälle lisä- ja 
asiayhteyteen liittyviä tietoja erityisistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

https://www.iubenda.com/privacy-policy/gdpr/88783241/cookie-policy?ifr=true&height=694&newmarkup=no
https://www.iubenda.com/privacy-policy/gdpr/88783241/cookie-policy?ifr=true&height=694&newmarkup=no


Järjestelmäloki ja ylläpito
Käyttöön ja ylläpitoon liittyviin tarpeisiin tämä sovellus ja kaikki sen käyttämät kolmannen osapuolen palvelut voivat 
kerätä järjestelmälokeja, jotka ovat tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta ja jotka voivat sisältää myös 
henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen.
Tiedot, jotka eivät sisälly tähän käytäntöön
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voidaan pyytää milloin tahansa rekisterinpitäjältä käyttämällä yhteystietoja.
Vastaus Älä seuraa -pyyntöihin
Tämä sovellus ei tue Älä seuraa -pyyntöjä.
Käyttäjä kehotetaan tutustumaan vastaaviin tietosuojakäytäntöihin saadakseen selville, tukevatko kolmannen osapuolen 
palvelut niitä.
Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla käyttäjille 
tällä sivulla ja mahdollisuuksien mukaan tässä sovelluksessa sekä lähettämällä käyttäjille ilmoituksen yhden 
äärimmäisyyden kautta, jos se on teknisesti ja oikeudellisesti mahdollista. hänellä on yhteys. Siksi tutustu tälle sivulle 
usein viitaten viimeiseen muutokseen, joka on ilmoitettu alareunassa.

Jos muutokset koskevat hoitoja, joiden oikeusperusta on suostumus, rekisterinpitäjä kerää
tarvittaessa käyttäjän suostumus uudelleen. 

Määritelmät ja oikeudelliset viitteet

Henkilötiedot (tai tiedot)
Kaikki tiedot, jotka suoraan tai epäsuorasti, myös muiden tietojen yhteydessä, mukaan lukien henkilötunnus, tekevät 
luonnollisesta henkilöstä tunnistettavan tai tunnistettavissa olevan henkilötiedot.
Käyttötiedot
Tämä on tietoja, jotka kerätään automaattisesti tämän sovelluksen kautta (mukaan lukien tähän sovellukseen 
integroidut kolmannen osapuolen sovellukset), mukaan lukien: tähän sovellukseen yhteydessä olevan käyttäjän 
käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai toimialuenimet, osoitteet URI-merkinnässä ( Uniform Resource Identifier), 
pyynnön aika, menetelmä, jolla pyyntö välitetään palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimelta 
saadun vastauksen tilaa osoittava numeerinen koodi (onnistunut, virhe jne.) alkuperämaa, vierailijan käyttämän 
selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, vierailun erilaiset ajalliset merkitykset (esimerkiksi kullekin sivulle 
käytetty aika) ja sovelluksessa noudatetun reitin yksityiskohdat, erityisesti haettujen sivujen järjestys, käyttäjän 
käyttöjärjestelmään ja IT-ympäristöön liittyvät parametrit.
Käyttäjä
Tätä sovellusta käyttävä henkilö, joka, ellei toisin mainita, on sama kuin rekisteröity henkilö. Kiinnostunut
Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.
Tietojenkäsittelijä (tai hallinta)
Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto ja mikä tahansa muu elin, joka käsittelee henkilötietoja 
rekisterinpitäjän puolesta tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
Rekisterinpitäjä (tai omistaja)
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, palvelu tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa 
määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä hyväksytyt välineet, mukaan lukien operaatioon liittyvät 
turvatoimenpiteet ja tämän sovelluksen käyttöä. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän sovelluksen omistaja.
Tämä hakemus
Laitteisto- tai ohjelmistotyökalu, jonka kautta käyttäjien henkilötietoja kerätään ja käsitellään.
Palvelu



Tämän sovelluksen tarjoama palvelu sellaisena kuin se on määritelty sen suhteellisissa ehdoissa (jos sellaisia on)
sivusto / sovellus.
Euroopan unioni (tai EU)
Ellei toisin mainita, tämän asiakirjan viittaukset Euroopan unioniin on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia 
nykyisiä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioita.
Keksit
Pieni pala käyttäjän laitteeseen tallennettuja tietoja.

Oikeudelliset viitteet
Tämä tietosuojalausunto on laadittu useiden lainsäädäntöjärjestelmien, mukaan lukien artikkelit, perusteella. 
Asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artikla.
Ellei toisin mainita, tämä tietosuojalausunto koskee vain tätä sovellusta.




