REKISTERI 3
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Ilmaisu päivitykset
2001-29.11.2016

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”.
3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)

Archaidios yhtiön tai Archaidios yhtiön henkilökunnan, ”toistaiseksi”
rekisteröityminen tiettyihin julkisiin Internet- tai sosiaalipalveluihin.
Archaidios yhtiöllä (henkilökunnalla) on oikeus rekisteröityä koska tahansa
muihin palveluihin käyttäjäksi, ilmaisulla, ”kenenkään ennakolta
estämättä”.
Personal Data File.

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietojen tarkoitus julkisten Internet palveluiden tai julkisten
Internet sosiaalipalvelujen kohdalla

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

Archaidios yhtiöstä tai Archaidios yhtiön henkilökunnan julkisiin Internet tai
Internet sosiaalipalveluihin rekisteröityminen ”archaidios.com” osoitetta, johon,
1. Saadaan rekisteröityä tai saadaan liittyä.
2. Ei ole suositeltavaa liittyä (tai ei olla toistaiseksi liitytty luetteloon tai listaan).
Rekisteri ei liity työajan ulkopuolella sijaitsevaan aikaan (tai työttömyyden ajan
yksilöllisiin elämän tilanteisiin), joka liittyy Archaidios yhtiön toimitusjohtajan
tai henkilökunnan tai joka liittyy Archadios yhtiön työntekijöiden vapaa-aikaan.
Ehtona on, että Archaidios henkilökunta tai Archaidios yhtiön toimitusjohtaja tai
työntekijät ei saa käyttää Archaidios yhtiön ”archaidios.com” osoitetta, eikä
sähköpostiosoitetta rekisteröityessä vapaa-ajalla tiettyihin julkisiin Internet
palveluihin tai julkisiin Internet sosiaalipalveluihin, poikkeuksia on olemassa
Archaidios yhtiön toimitusjohtajalla (nimeltä ”Karri Juhani, Nepponen”), joka
saa rekisteröityä, palveluihin käyttäjäksi, koska tahansa tai milloin tahansa, kun
on mahdollista, rekisteröityä, jos esimerkiksi, havaitaan hyödyllinen merkitys
tietyssä sosiaalisessa palvelussa.
Archaidios yhtiön rekisterissä huomautetaan, että Archaidios yhtiö nimeä tai
esimerkiksi yhtiön nimen muodossa sähköpostiosoitetta
"etunimi.sukunimi@archaidios.com" tietoa ei tulisi käyttää Archaidios yhtiön
henkilökunnan toimitusjohtajan tai työntekijöiden tietyissä julkisissa Internet
palveluissa tai julkisissa sosiaalisissa palveluissa, mikäli on erikseen eritelty
rekisteri osuudessa "2. Ei ole suositeltava liittyä (tai ei olla toistaiseksi liitytty
luetteloon tai listaan)."
Archaidios yhtiön henkilökunnan toimitusjohtajan ja työntekijöiden on
käytettävä heidän itsemääräämisoikeuden perustelulla työajan ulkopuolella tai
vapaa-ajalla tarvittaessa yksityisiä omia sähköposti- tai URL lähdeviitteitä.
Archaidios yhtiössä ei määritetä sitä, mitä julkisia Internet palveluja Archaidios
yhtiön henkilökunnan toimitusjohtaja ja työntekijät käyttävät työajan
ulkopuolella tai vapaa-ajalla tai yksilöllisen työttömyyden elämän aikana.
Archaidios yhtiössä ei määritetä sitä, että mikäli Archaidios henkilökunta
käyttää omia yksityisiä ATK-laitteita tai omia työasemia (tai tietokoneita)
itsemääräämisoikeuden perustelulla, esimerkiksi kahvitauolla.
Selvennetään julkisesti Archaidios yhtiöstä tilannetta siitä, mihin ollaan liitytty
tai mihin ei ole suositeltavaa liittyä työajalla tai työaikana, sekä, mitä Internet
palveluja saadaan Archaidios yhtiöstä käyttää työajalla tai työaikana.
Archaidios yhtiön säännöt lisäävät kohtuullisesti taloudellista tuottavuutta
yhtiössä tai Archaidios yhtiön henkilökunnassa tai suhteessa Archaidios yhtiöstä
toteutettuun liiketoimintaan tai palveluun, sekä sillä ennaltaehkäistään
Archaidios yhtiön henkilökunnan liittyminen erilaisiin julkisiin Internet tai
julkisiin Internet sosiaalipalveluihin, jotka saattavat olla aikaa vieviä

(tai ajasta jäljessä) tai taloudellisesti ei tuottavia tai saattavat olla julkisina
Internet palveluina käyttötarkoitukseltaan tietoturvallisella perustelulla
mahdollinen hetkellinen riski (tai haitallisia) tai merkitykseltään ”ainoastaan
vähäisiä” Archaidios yhtiön liiketoiminnan tai palvelun perustelulla.
Määritetyillä rekisteri tiedoilla vältytään ”menettelyvirheellisiltä” puolueellisilta
väärinkäsityksiltä tai vältytään tulkinnallisilta puolueellisilta
”menettelyvirheiltä”, kun on määritelty mihin Archaidios yhtiöstä on liitytty
kohdan "1. Saadaan rekisteröityä tai saadaan liittyä" perusteluilla tai ”2. Ei ole
suositeltavaa liittyä (tai ei olla toistaiseksi liitytty luetteloon tai listaan).”
perusteluilla.
Siten Archaidios yhtiön henkilökunnan työtehtävien aikana tai työaikana ei ole
välttämättä luvallista käyttää tiettyjä sosiaalisia Internet palveluja.
Archaidios yhtiön henkilökunta on työajan ulkopuolella tai vapaa-ajalla (tai
yksilöllisen työttömyyden elämän aikana) luvallinen käyttämään julkisia
Internet palveluja, sillä ehdolla, että Archaidios yhtiön nimeä ei käytetä, eikä
yhdistetä julkisiin sosiaalisiin Internet palveluihin, jotka on lueteltu kohtaan 2.
listalle tai luetteloon, perusteluina, päivitettyinä listoina tai päivitettyinä
luetteloina.
Sosiaaliset Internet palvelut saattavat aiheuttaa silloin tällöin ”ainoastaan
vähäisiä” ”menettelyvirheellisiä” tulkinnallisia väärinkäsityksiä, joten
Archaidios yhtiö ei suosittele välttämättä tiettyihin määritettyihin sosiaalisiin
Internet palveluihin liittymistä työn ajalla, mikäli sosiaalinen Internet palvelu ei
tarjoa hyödyllistä tai tuottavaa merkitystä Archaidios yhtiön henkilökunnalle.

TÄRKEÄ TIEDOTE TAVARAMERKKI REKISTERÖINNISTÄ
Mikäli ulkopuolinen yhtiö käyttää Archaidios ”Tavaramerkki rekisteröityä”
nimeä julkisissa Internet palveluissa tai julkisissa sosiaalisissa Internet
palveluissa.
On ”Suomen perustuslaki” sananvapauden ”ilmaisu” perustelulla, keskusteltava
tai neuvoteltava, sekä siten pidettävä lyhyt neuvottelu vain Archaidios yhtiön
toimitusjohtajan (”Karri Juhani, Nepponen”) kanssa, rauhallisessa elämän
tilanteessa, vapaudessa.
Archaidios yhtiön toimitusjohtaja (”Karri Juhani, Nepponen”) myöntää
ainoastaan luvan siihen, mikäli Archaidios ”tavaramerkki rekisteröityä” nimeä
saa luvallisesti, esimerkiksi hetkellisesti tai tietyissä elämän tilanteissa käyttää
julkisissa Internet palveluissa tai julkisissa sosiaalisissa Internet palveluissa,
johon ”Karri Juhani, Nepponen”) on myöntänyt luvan tai antanut suostumuksen,
että lupa on myönnettävissä. Yksilöity lupa on myönnettävissä ”Karri Juhani,
Nepponen” suomen kansalaiselle, jos ”Karri Juhani, Nepponen” on pyytänyt
jotain yksilöllistä lupaa tai on tilannut luvan voimaan.

Archaidios ”tavaramerkki rekisteröidyn” nimen tai salassa pidettävien tietojen
tai normaalien tietojen luvattomasta käytöstä saattaa olla kyse mahdollisten
ulkopuolisten henkilöiden hetkellisestä rikollisesta toiminnasta tai Archaidios
yhtiön tietojen luvattomasta käyttämisestä, jossa ”Archaidios” yhtiön
henkilökunnasta, toimitusjohtaja tai työntekijät ei ole mahdollisia epäiltyjä.
Tällaisissa elämän tilanteissa suositellaan, että Archaidios yhtiölle (Archaidios
yhtiön toimitusjohtaja ”Karri Juhani, Nepponen” omistukseen) järjestetään,
inhimillisesti joustavasti, lainsäädäntöjen perustelulla hyväksytysti, oikeudellisia
taloudellisia hyvityksiä Archaidios yhtiön maksullisten tietojen tai Archaidios
yhtiön tietojen luvattomasta käyttämisestä toisten yhtiöiden tai kolmansien
yhtiöiden sovelluksissa tai luvattomasti käyttämisestä tietokanta sovelluksissa
tai luvattomasta käyttämisessä hakupalvelin sovelluksissa tai luvattomasta
käyttämisestä valtiollisissa tele viestintä yhteyksissä tai valtiollisissa tietokanta
palveluissa havaituista ”Archaidios” yhtiön ”tavaramerkki rekisteröidystä”
nimestä tai nimistä, joita esimerkiksi jokin valtio on esimerkiksi hetkellissti
luvattomasti, mahdollisesti käyttänyt, jossa saatetaan epäillä muutamia
yksilöityjä luonnollisia henkilöitä valtion palveluksesta, jos on hetkellisesti
käyttänyt Archaidios yhtiön nimeä ”menettelyvirheellisesti” tai hetkellisesti
harhaan johtavasti, josta siten on aiheuttaneet esimerkiksi tulkinnallisen
puolueellisen ”menettelyvirheen” tilanteen tai tilanteita Archaidios yhtiölle (tai
toimitusjohtaja ”Karri Juhani, Nepponen” suomen kansalaiselle hetkellisesti),
josta ovat oikeudellisesti vapaaehtoisesti taloudellisesti hyvitys velvollisia
järjestämään ”Karri Juhani, Nepponen” suomen kansalaiselle taloudellisia
hyvityksiä tai vapaaehtoisia talkootyöpalveluja.

5. Rekisterin tietosisältö

REKISTERI 3

(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite,
puhelinnumero jne.)

Archaidios yhtiön ja henkilökunnan
Tietosisältö on seuraava.
1. Saadaan rekisteröityä käyttäjäksi tai käyttäjiksi, URL lähdeviitteet.
- Archaidios, ”archaidios.com”
- Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset, ”TIVIA ry” (”tivia.fi”)
- Yahoo Inc. “yahoo.com”
- Microsoft Corporation, “microsoft.com” (tai “microsoft.fi”)
tai “MSN”, “msn.com”

- Apple Inc. “apple.com” (tai “apple.fi”)
- TeliaSonera, “teliasonera.com”
- Sonera, “sonera.fi”
- BMW, “bmw.com” (tai “bmw.fi”)
- IS Iltasanomat, “iltasanomat.fi”
- Iltalehti, “iltalehti.fi”
- Helsingin sanomat, ”hs.fi”
- Kauppalehti, ”kauppalehti.fi” (taloudellisista aiheista sanomalehdet)
- Tikkurilan Kokoomus ry, (”Kansallinen Kokoomus”), (”Republikaanit”)
- Rakennus-Maneri Oy, “maneri.fi”
- “Clover Shop”, “clovershop.com”, “clovershop.fi” (“Free-lisenssi”)
- Google Inc, “google.com” (tai “google.fi”)
- Google Earth Map, “earth.google.com”
(Google Inc. yhtiön Google Earth Map ohjelmasovelluksen tekijät
ovat vastuussa, mikäli 'Archaidios' hakusana esittää Google Earth Map
ohjelmasovelluksessa menettelyvirheellisen yhtiön tiedon. Tiedote
Archaidios, yhtiö ei esimerkiksi sijaitse ”BCC Finland Oy” yhtiöiden
osoitteessa.)
- Google Street View, ”maps.google.com”
- Microsoft Virtual Earth, “virtualearth.msn.com”
- Wikipedia, ”wikipedia.fi” (ilmainen ”Wikipeda Vapaa Tietosanakirja”)
- YouTube, ”youtube.com”
Listaan tai luetteloon voidaan lisätä uusia URL lähdeviitteitä luvallisina
palveluina, vaikka niistä ei ole erikseen mainittu ilmaisulla, että niihin on
on rekisteröity käyttäjäksi tai rekisteröity käyttäjiksi.

2. Ei ole suositeltavaa rekisteröityä käyttäjäksi tai käyttäjiksi (tai ei ole
toistaiseksi rekisteröity käyttäjäksi tai ei ole toistaiseksi rekisteröity
käyttäjäksi luetteloon tai listaan) URL lähdeviitteet.
Huomioi, että tietyt yhtiöt tai yhteydet eivät ole luvallisia
julkisesti käyttämään Archaidios ”tavaramerkki rekisteröityä”
nimeä, sekä ei yhtään mitään, siihen liittyviä tietoja kuten esimerkiksi
turvajärjestely tuotteita (turvajärjestelyjä), haltija oikeuksiin liittyviä
nimi tietoja, sekä ei julkisia valokuvia tuotteista tai Archaidios yhtiön
haltija nimi tietoja ajoneuvoista, tai Archaidios yhtiön yhteysosoitteita
tai osoitteita ilman hyväksyttyä lupaa Archaidios yhtiön toimitusjohtajalta
(”Karri Juhani, Nepponen” luonnolliselta henkilöltä, täysivaltaiselta
henkilöltä).
- Facebook, “facebook.com”
- Instagram, “instagram.com”
- Twitter, ”twitter.com”
- Aikuisviihdepalveluina 'Gay' homoseksuaaliset mahdollisesti epäilyttävät
Internet palvelut (joihin palveluihin ei ole suositeltua rekisteröityä)
jossa Archaidios yhtiö ei hyväksy homoseksuaalisten mies henkilöiden
mahdollista salakatselua, eikä salakuuntelua, eikä yritysvakoilua, koska
kyseessä on Archaidios yhtiössä salassa pidettävät palvelut
tai salassa pidettävät tuotekehitykset tehtävinä tai työtehtävinä, joiden
yksityisyyttä on kunnioitettava. Archaidios yhtiön yksityistä henkilökuntaa on
arvostettava ja kunnioitettava.
Huomioi, että luetteloa tai listaa ilmaisu, perustelulla päivitetään (’updating’)
Archaidios yhtiön henkilökunnan rekisteröidyn yksilöllisten elämän tilanteiden
perustelulla.

IN ENGLISH
Firewall Allowed List.
Public portal sites, servers or public URL-sources use when using information
servers under Archaidios company that are allowed to use from Archaidios.
1. List that is allowed.
Legal references,
- Archaidios, ”archaidios.com”
- Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset, ”TIVIA ry” (”tivia.fi”)
- Yahoo Inc. “yahoo.com”
- Microsoft Corporation, “microsoft.com” (tai “microsoft.fi”)
tai “MSN”, “msn.com”
- Apple Inc. “apple.com” (tai “apple.fi”)
- TeliaSonera, “teliasonera.com”
- Sonera, “sonera.fi”
- BMW, “bmw.com” (tai “bmw.fi”)
- IS Iltasanomat, “iltasanomat.fi”
- Iltalehti, “iltalehti.fi”
- Helsingin sanomat, ”hs.fi”
- Kauppalehti, ”kauppalehti.fi” (”financial news”, ”economy news”)
- Tikkurilan Kokoomus ry, (”Kansallinen Kokoomus”, ”Republicans”, ”USA”)
- Rakennus-Maneri Oy, “maneri.fi”
- “Clover Shop”, “clovershop.com”, “clovershop.fi” (“Free”)
- Google Inc, “google.com” (tai “google.fi”)
- Google Earth Map, “earth.google.com”
- Google Street View, ”maps.google.com”
- Microsoft Virtual Earth, “virtualearth.msn.com”

- Wikipedia, ”wikipedia.fi” (”free use”)
- YouTube, ”youtube.com”
2. Firewall Deny List.
Public Internet services or connection that are not temporarily allowed to use
from Archaidios name (or similar name to “Archaidios” name) and these servers
connections. These companies are not allowed to use Archaidios “Registered
Trademark” company name without proper written permission from Archaidios
company (from CEO, “Karri Juhani, Nepponen”).
Legal references,
- Facebook, “facebook.com”
- Instagram, “instagram.com” (there could be possible security risks)
- Twitter, ”twitter.com” (there could be possible security risks)
- gay-male adult services or illegal gay-male adult services.
Gay-male adult services are denied from Archaidios with
“freedom of speech” and with “legal firewall deny list”.
Important information will be updated if necessary. A new rules may be
applied directly from “Karri Juhani, Nepponen” to protect or to defend
“Karri Juhani, Nepponen”, or “Archaidios” private areas (or certain
“Archaidios” building areas) or to protect or to defend certain legal rights
that are belonging to “Archaidios” (or belonging only for “Archaidios”
“Karri Juhani, Nepponen”).
Archaidios Legal 1. to allow or 2. not to allow firewall list.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet *

Archaidios, Finland (or Internationally or globally, if contact address is changing.
Contact address is secured or addresses are secured).

(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja
millä perusteella, esim. suostumus
tai lainsäännös)

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

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

Tiedot ovat luottamuksellisia. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle Archaidios yhtiön toimesta.
Paikallisilla julkisen sektorin viranomaisilla on oikeus käyttää vain saatavilla

sijaitsevaa tietoa, vain kirjallisella ilmaisu, pyynnöllä perusteluna, josta
huomioidaan, että ”palkkio” palkkio raha voidaan järjestää rekisteröidyn
yksityishenkilö ”Karri Juhani Nepponen” omistukseen.
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 tai lukittuihin kiinteistöihin. ”Ylivoimainen este” (tai
”Force majeure”) elämän tilanteessa tai elämän tilanteissa Archaidios yhtiössä, on
voimassa ”vapautumisperusteet”,” vapauttamisperusteet”, sekä tele viestinnässä,
jossa on havaittu hetkellinen tai hetkellisiä ”ylivoimainen este” (tai ”Force
majeure”) maksamisen ”vastuuta ei synny” elämän tilanteita tai maksu ”vastuuta
ei synny” elämän tilanteita, joita esimerkiksi mahdolliset ”black hat” hakkerit
tekijöinä ovat mahdollisesti epäiltyinä on hetkellisesti saattaneet aiheuttaa,
mahdollisina hetkellisinä tietoturva riskeinä, esimerkiksi ”Archaidios” yhtiölle tai
yhtiön henkilökunnalle (”Nepponen” henkilökunnalle), sekä ”Karri Juhani,
Nepponen” suomen kansalaiselle, jossa elämän tilanteissa huomioidaan
”vapautumisperusteet” tai ”vapauttamisperusteet”.

TIEDOTE ILMAISU, MAKSULLISESTA INFORMAATIOPALVELUSTA

Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain (22.12.1995/1715) 20 §:n
nojalla rekisteröinyt seuraavan tavaramerkin 26.02.2010.
Kuulutettu rekisteröinti.
(111) 248371
(151) 26.02.2010
(210) T200902789
(220) 15.10.2009
(540) logo URL ”http://www.archaidios.com/Archaidios_design.jpg”

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 yhtiölle tilanteessa, kun asiakas tai asiakas vierailija tai tuntematon asiakas
vierailija, lukee tai useat asiakkaat, lukevat Archaidios yhtiön portaalipalvelinta maksullisen informaatiopalvelun
lukijana, yhden vuoden aikana 365 vrk * 5,00 = 1 825,00 € (1 825,00 euroa, jokaista yhtä vuotta kohden).

© “Archaidios”, “2001-2016”, ”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

