TIETOSUOJASELOSTE
IAB Finland ry (”IAB”) on digimainonnan ja -markkinoinnin etujärjestö. IAB:lla on lähes 100 jäsenyritystä,
joiden henkilöstöstä yli 1000 on mukana IAB:n toiminnassa. Yhdistyksen järjestämiin seminaareihin ja
muihin tapahtumiin voivat osallistua myös sellaiset henkilöt, joiden työnantajat eivät ole IAB:n jäseniä.
IAB on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden
sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, mm.:
-

mitkä ovat yhteystietomme
millaisia tietoja keräämme
mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
kuinka kauan tietoja säilytetään
miten palvelussa käytetään evästeitä
mihin tietoja luovutetaan ja siirretään
millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

1. Yhteystiedot
IAB Finland ry (1492585-6)
Yhteyshenkilö: Birgitta Takala, toiminnanjohtaja
Osoite: Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki
2. Käsiteltävät tiedot
Jäsenyritysten työntekijöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Työnantajan nimi
- Asema/titteli
- Työryhmät, joissa henkilö jäsenenä
- Käyttäjätunnus ja salasana
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Seminaareihin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Työnantajan nimi
- Työnantajan laskutustiedot
- Asema/titteli
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Koulutuksiin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Työnantajan nimi
- Työnantajan laskutustiedot
- Asema/titteli
- Tietoja työhistoriasta ja koulutuksesta
- Tiedot suoritetusta koulutuksesta
- Valokuva henkilön suostumuksella
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
IAB:n sivuilta aineistoa lataavista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Työnantajan nimi
- Asema/titteli
- Sähköpostiosoite
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä,
toteuttaa seminaareja tai koulutuksia tai tehdä markkinointia. Mikäli tietojen antaminen ei ole pakollista
(esim. puhelinnumero, valokuva), siitä ilmoitetaan erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.
Potentiaalisista jäsenistä voidaan kerätä Googlen, LinkedInin, yritysten verkkosivustojen ja muiden julkisesti
saatavilla olevien tietolähteiden perusteella seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Työnantajan nimi
- Asema/titteli
Kunkin henkilön tietoihin voidaan myös merkitä suoramarkkinointisuostumus tai -kielto.
Lisäksi IAB:n verkkosivuston käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla alla tarkemmin kuvatuin tavoin.
Evästeillä kerättyjä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen IAB:n toiminnasta,
työryhmätoiminnan koordinointi, jäsenten välisen yhteydenpidon mahdollistaminen, yhdistysten
kokousten ja äänestysten toteuttaminen, tutkimusten suorittaminen ja laskutus. Käsittelemme tällöin
jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Laskutustietoja, jotka voivat
poikkeuksellisesti sisältää henkilötietoja, käsittelemme myös noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta
pakottavaa lainsäädäntöä.
-

Koulutusten, seminaarien ja tapahtuminen järjestäminen. Käsittelemme tällöin tietoja
täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka henkilö on tilannut.

-

Markkinointi IAB:n koulutuksista, seminaareista ja tapahtumista sekä satunnaisesti myös
valittujen yhteistyökumppanien palveluista. Käsittelemme tällöin tietoja henkilön ja
IAB:n välisen asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) taikka henkilön antaman
suostumuksen perusteella.

4. Tietojen säilytysaika
Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:
-

Jäsentietoja säilytämme niin kauan kuin henkilö on työsuhteessa yritykseen, joka on
IAB:n jäsen, eikä henkilö ole pyytänyt tietojensa poistamista.

-

Potentiaalisten jäsenten tietoja (ml. aiemmin IAB:n toiminnassa mukana olleet henkilöt
sekä seminaareihin ja koulutuksiin osallistuneet henkilöt, jotka eivät ole IAB:n
jäsenyritysten työntekijöitä) säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii tehtävässä, jossa
hänen oletetaan olevan kiinnostuneen IAB:n toiminnasta, eikä henkilö ole pyytänyt
tietojensa poistamista.

-

Tiedot seminaareihin osallistumisesta ja koulutuksista säilytetään noin kaksi vuotta.

-

Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista tai tutkimuksista, eikä muuta
käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme
varmistaa kiellon noudattamisen.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Emme luovuta henkilötietoja muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä
tavalla.
Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään
kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle.

6. Evästeet
Seurataksemme sivuston käyttäjämääriä sekä analysoidaksemme ja kehittääksemme sivustoa käyttäjiä
paremmin palvelevaksi keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien
tekniikoiden avulla.
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat
selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän
kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä.
Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää
ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.
Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme
käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustollemme, milloin ja mitä verkkosivujamme
käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen
käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.
Käytämme tällä sivustolla Google Analyticsia, joka on Google Inc.:n (”Google”) verkkoanalyysipalvelu.
Evästeiden keräämät tämän verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle
Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston tarjoajan puolesta
analysoidakseen tämän verkkosivuston käyttöä, luodakseen sivuston toimintaa koskevia raportteja ja
tarjotakseen muita sivuston käyttöä ja internetin käyttöä vastaavia palveluita sivuston operaattorille.
Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen säilyttämiin tietoihin. Lisätietoa Google Analytics ohjelmasta on osoitteessa https://www.google.com/analytics/
Voit estää tai poistaa evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa
sivustomme toiminnallisuuteen.
- Evästeiden poistaminen / Microsoft Internet Explorer
- Evästeiden poistaminen / Google Chrome
- Evästeiden poistaminen / Mozilla Firefox
- Evästeiden poistaminen / Opera
Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön
estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin
JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:
-

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn
pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröity voi myös
halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme sopimuksen
tai suostumuksen perusteella.

-

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus (esim. suoramarkkinointiin tai valokuvan
käyttöön liittyen) ottamalla yhteyttä tämän selosteen alussa mainittuun
yhteyshenkilöön.

-

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa
käsittelyä, jota suoritamme oikeutetun edun perusteella. Esimerkiksi tällaisessa
tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa
käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

-

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että
hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön vastaisesi. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi

