REKISTERI 1
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitys ilmaisu
5.9.2001 – 20.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Nimi, Name:
Archaidios. Y-tunnus: 1737350-8

Yksityishenkilö ”Karri Juhani, Nepponen”.
Yhteystiedot, Contact Information:

Archaidios, Finland
Yksityishenkilö ”Karri Juhani, Nepponen”.
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi yhteyshenkilölle, Contact Person:

Archaidios, Finland
Yksityishenkilö ”Karri Juhani, Nepponen”.
Yhteystiedot, Contact Information Address:
Archaidios, Finland
Yksityishenkilö “Karri Juhani, Nepponen”
osoite on luottamuksellinen, salassa pidettävä tieto.
3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Sähköisen kaupankäynnin rekisteri. Personal Data File.

Henkilötietojen tarkoitus:
Rekisteri, kaupankäynnin järjestelmä, jonka yhteydessä käytetään
asiakkaan henkilötietoja tai henkilöiden osoite tietoja, jotta
luotettavat tilaukset on mahdollisia.

(Jos henkilötietojen käsittely on
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää
maininta tähän kohtaan.)

Personal Data File. Store where we need customer registered information
when placing order for any product or any service.

5. Rekisterin tietosisältö
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite,
puhelinnumero jne.)

REKISTERI 1
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ PALVELIMELLA
Yksilöityjä henkilötietoja tarvitaan ainoastaan, kun asiakas toteuttaa ostotilauksen
verkkokaupasta. Tai asiakas toteuttaa yksilöidyn palvelun ostotilauksen tai
palveluiden ostotilauksen yksilöidyille palveluille.
Huomioi, että ”tietosisältöä” ilmaisuna saatetaan muuttaa tai päivittää ilmaisu,
perustelulla.
Tietosisältö on seuraava.
- yhtiön nimi
- etu- ja sukunimi
- lähiosoite
- postinumero- ja toimipaikka
- maa tunnus
- puhelinnumero tai GSM numero tai mobiilipuhelin numero
- FAX numero
- yhteyshenkilö
- tuote tai palvelu; asiakas yksilöi valinnan
- jos vartiointipalvelu a) turvapalvelun yksilöity palvelutyyppi
- pyyntö lähettää tarjouskirje a. sähköpostiviesti ilmaisulla tai b. kirje ilmaisulla
- asiakkaan vapaamuotoisia lisätietoja
- palautelomake: etu- ja sukunimi, sähköposti ja vapaamuotoinen palaute
- fax tilauslomake
- SMS tekstiviesti tilaus tai tilauslomake
- sähköpostiviesti tarjouspyyntö, tiedustelu tai tilaus
- HTML/PHP/PERL/MYSQL tilauslomake tai tilaus
- yhteydenottolomakkeelta toteutettu ostotilaus, tai tarjouspyyntö tai
osto tiedustelu, jos asiakas on ostamassa tuotetta tai tuotteita
- rikosepäilyssä saatetaan hetellisesti tarvita IP-osoite, tai ISP-tietoja tai
maatunnus, sijainti hakemistossa tieto (tietoja), viimeksi vierailtu
sivu, josta saavuttu sivustolle, tietoliikenne tele viestinnän ”status” tieto,
käyttöjärjestelmä, käyttäjän selainohjelma, etäviestintä tele yhteys (DNS tai
välityspalvelu) palvelimen portti, käytetty protokolla , esimerkiksi ”http”
palvelimen ohjelmisto tai näytön (monitori tuotteen) tiedot, päivämäärä,
kellonaika; kyseinen toiminto esillä tietoturvallisuuden perustelulla.
- käyttäjän ’cookie’ tieto

Huomioi, että rekisteri tietoja tai käyttäjien vanhentuneita tietoja ei ole saatavilla
tai tilattavissa myöhemmin tilanteessa, kun Archaidios yhtiö on päivittänyt
Archaidios yhtiön verkkokauppajärjestelmää, tietokoneiden tai palvelimien
tietoja.

TIEDOTE EVÄSTEISTÄ
Huom. Archaidios yhtiö käyttää www sivuilla sähköisessä kaupankäynnissä ja
verkkokaupan yhteydessä ”cookie” toimintoa. Eväste on käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä tai säilytettävä tiedosto, joka mahdollistaa
Internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan www sivulla vierailevat mahdolliset
asiakkaat tai asiakkaat.
Evästeet ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai eivät vahingoita tiedostoja, sekä
ei toteuta rikollista ”yritysvakoilua”, eikä ”törkeä vakoilua” käyttäjän työasemalla
tai tietokoneella, joten ”väärä ilmianto” ilmaisu ilmoituksia on joidenkin
vältettävä Archaidios yhtiöstä.
Archaidios yhtiössä, käytetään ”cookie” tietoja siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme määritettyjä, maksullisia informaatiopalveluja tai palveluja.
Mikäli www sivuillamme vieraileva käyttäjä tai mahdollinen asiakas tai asiakas
ei halua Archaidios yhtiön saavan edellä mainittuja tietoja ”cookie” toimintojen
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat ”cookie” toiminnon toistaiseksi
käytöstä ”OFF” asetukseen, asettamisen.
Huomioi, että käyttöohjeet saattavat muuttua selainohjelma kohtaisesti.
”Cookie” toiminnon saa kukin käyttäjä, useissa eri selainohjelmissa ”OFF”
asetukseen asetettua (jos siten tahtoo), sekä jokaisesta selainohjelmasta löytyy
käyttöohjeet niitä asetusohjeita varten.
”Cookie” tiedot saattavat olla tarpeellisia joidenkin Archaidios yhtiön
ylläpitämiemme www sivujen, sekä myynnissä tarjoamiemme palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.

KÄYTTÄJÄSTATISTIIKKA, STATISTICS / IP & ISP:
- tunti-, päivä-, kuukausi- ja vuositilasto palvelimelta.
Legal Statistics In English:
All IP- and ISP-connection addresses.
Legal collection of hourly-, daily-, monthly- and yearly statistics
from Archaidios URL archaidios.com, address.
Usage by different countries and Total Countries.

IN ENGLISH
Archaidios needs customer company or customer (clients, consumers) personal
contact information, when customers, consumers, or clients, are placing an order.
Information types are,
- Gender: Male or Female
- First Name:
- Last Name:
- Date of Birth: (eg. 05/21/1970)
- E-Mail Address:
- Company Details
- Company Name:
- Your Address:
- Street Address:
- Suburb:
- Post Code:
- City:
- State/Province:
- Country:
- Your Contact Information
- Telephone Number:
- Fax Number:
- Options Newsletter: yes or no
- Cookie and IP information needed when you are placing an order
- Any e-mail letters or e-mail connections
- Any mail letters or connections
Remember some information are deleted from Archaidios e-commerce and from
Archaidios workstation(s) when Archaidios is updating Archaidios e-commerce
or updating Archaidios workstations or when updating Archaidios servers. All the
“Personal Data File” information does not necessary exists there because of this
updating process.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet *
(M itä tietoja saadaan, keneltä ja
millä perusteella, esim. suostumus
tai lainsäännös)

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Archaidios, Finland.
Tarvittaessa vain julkisen sektorin viranomaisen tai ”Viestintävirasto”
kirjallisesta luottamuksellisesti, ilmaisu, pyynnöstä.

Tiedot ovat luottamukse llisia. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle yhtiön toimesta.

Huomioi, että esimerkiksi osa IP osoitteista on voitu siepata tavallisten rehellisten
käyttäjän tietoliikenne tele viestinnästä, sekä niitä on jotkut ulkopuoliset henkilöt
voineet väärinkäyttää hetkellisesti ’mies-keskellä’ (’man-in-the-middle’)
hetkellisessä nopeasti etenevässä, hyökkäyksessä.
Myös lavastamiseen liittyviä esimerkkejä on jo olemassa useita IP osoitteiden
sieppaamisista tavallisilta rehellisiltä tai tunnollisilta käyttäjiltä.
Monet tietoturva ’tekijät’ saattavat olla myös vaarattomia tai kyseessä saattaa olla
'harmiton pilan teko' esimerkiksi 'hoax tekijät', jotka saattavat paljastua
aiheettomiksi tai vaarattomiksi.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Ei sis. manuaalista aineistoa. Manuaalista aineistoa saattaa olla.
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tiedot on luottamuksellisia. Tiedot tallennetaan tai laitteet on sijoitettu suojatusti,
lukittuun kiinteistöön. ”Ylivoimainen este” (tai ”Force majeure”) tilanteessa tai
tilanteissa Archaidios yhtiö, on voimassa ”vapautumisperusteet”,”
vapauttamisperusteet”, tele viestinnässä ”vastuuta ei synny” tilanne, joita
esimerkiksi ”black hat” hakkerit tekijät mahdollisina epäiltyinä on hetkellisesti
saattaneet aiheuttaa, mahdollisia hetkellisiä tietoturva riskejä.

TIEDOTE MAKSULLISESTA INFORMAATIOPALVELUSTA
Huom. Tietosuojavaltuutetun toimistolle on toimitettu asiakirjasta tieto ilmaisu Archaidios yhtiöstä, josta
”Tietosuojavaltuuten toimisto” (URL lähdeviite, http://www.tietosuoja.fi/fi/ ), Archaidios yhtiöstä ilmaisu,
perustelulla, päivitetyt versiot rekistereiden kopioista on saatavilla nykyään, Archaidios yhtiön palvelimelta URL
osoitteesta ”archaidios.com”, jonka siten ”Tietosuojavaltuutetun toimisto” tietää, mistä uusimmat ilmaisu
perustelulla, päivitetyt rekisterit on saatavilla.
Huomio on kohteliasta suorittaa vähintään 5,00 € käyttömaksu (huomio, jokaiselta asiakkaalta) yhtä vuorokautta
tai 24 tuntia kohden Archaidios (y-tunnus ”1737350-8”) yhtiölle tilanteessa, kun asiakas tai asiakas vierailija tai
tuntematon asiakas vierailija, lukee tai useat asiakkaat, lukevat Archaidios yhtiön portaalipalvelimen maksullista
informaatiopalvelua, lukijana, yhden vuoden aikana 365 vrk * 5,00 = 1 825,00 € (1 825,00 euroa, jokaista yhtä
vuotta kohden).
© “Archaidios”, “2001-2015”, ”Terms and Conditions of Use”
“The terms of and use of this server shall be governed by the Law of Finland.”
Archaidios URL http://www.archaidios.com/terms.php

