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Tietosuojakäytäntö
Flunssatutka-sivustoon liittyvä henkilötietojen käsittely
Takeda Oy (jäljempänä ”Takeda”) on sitoutunut suojaamaan palvelunsa käyttäjien henkilötietoja
henkilötietolain ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Käyttämällä Takedan Flunssatutka-sivustoa (jäljempänä ”Sivusto”) hyväksyt tämän
tietosuojakäytännön mukaiset ehdot ja annat suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen,
jakamiseen ja käsittelyyn sekä evästeiden tallentamiseen ja käsittelemiseen. Jos et hyväksy näitä
ehtoja, sinun ei tule käyttää Sivustoa.
Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, pyydämme ottamaan yhteyden Takedaan.
Yhteystiedot on ilmoitettu alla.
Evästekäytännöt
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa sivustolla vierailevan henkilön
(jäljempänä ”käyttäjä”) päätelaitteelle sivustolla vierailun aikana. Evästeet sisältävät nimettömän,
yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri
selaimet ja tarjota kullekin käyttäjälle personoidun käyttökokemuksen. Nämä automaattiset
tiedonkeruuvälineet keräävät tiettyjä vakiotietoja, kuten selaimen tyyppi ja kieli, sivuston käyttöajat,
sen verkkosivun osoite, jolta saavuit tälle sivustolle sekä käyttämäsi internet-yhteyden osoitteen
(eli IP-osoitteen). Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän
päätelaitteelle ainoastaan 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 voida käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien
levittämiseen. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa pelkän evästeen perusteella.
Otathan huomioon, että evästeet säilyvät selaimessasi, kunnes poistat ne. Voit tyhjentää selaimesi
asetuksista kaikki selaimesi tallentamat evästetiedot. Tämä toimenpide ei estä uusien
evästetietojen muodostumista seuraavalla käyntikerralla. Voit myös muuttaa selaimesi asetuksia
niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen
evästeiden tallentamista, jos selaimesi sen mahdollistaa. Voit estää kolmansien osapuolten
evästeet kokonaan tai yrityskohtaisesti myös Your Online Choice -sivuston kautta
http://www.youronlinechoices.eu/fi/ tai Network Advertising Initiativen kautta
http://optout.networkadvertising.org/#!/. Googlen DoubleClick-evästeet voit halutessasi poistaa
käytöstä täällä: https://www.google.fi/settings/ads/onweb#display_optout.
Otathan huomioon, että osa Sivuston ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty.
Henkilötietojen kerääminen
Käyttäjistä kerätään Sivustolla seuraavia tietoja:
-

CookieID mainoseväste- ja tunnistetietoja
sijaintitietoja käyttäjän itse antaman postinumeron tai käyttäjän päätelaitteen tuottamien
sijaintitietojen perusteella
käyttäjän IP-osoite; sekä
käyttäjän itse Sivustolla antamat tiedot eli tieto siitä, onko käyttäjä kyseisellä hetkellä oman
käsityksensä mukaan terve vai flunssassa ja tiedot käyttäjän perheenjäsenten määrästä ja
siitä, ovatko perheenjäsenet käyttäjän käsityksen mukaan terveitä vai flunssassa, sekä
käyttäjien antama palaute Sivustosta ja sen toiminnasta.
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Koska käyttäjästä kerätään IP-osoite, edellä luetellut tiedot katsotaan henkilötiedoiksi. Antamalla
terveydentilaasi koskevia tietoja Sivustolle annat nimenomaisen suostumuksesi kyseisten
tietojen käyttöön tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
Käytämme Sivustollamme ja sinne johtavilla mainosbannereilla Adform-, Google Adwords- ja
Google Analytics -ohjelmia. Tietoja kerätään Sivuston käyttäjiltä itseltään käyttäjän antamien
tietojen osalta ja edellä mainittujen ohjelmien palveluntarjoajien avulla Sivuston käytön yhteydessä
käyttäjän sijainnista ja käyttäytymisestä Sivustolla ja Sivustolle johtavilla mainosbannereilla.
Mainosbannereita näytetään Takedan omien sivustojen lisäksi kolmansien osapuolten sivustoilla
eri medioiden mainonnanhallinnan kautta.
Adform-ohjelma on mainonnan työkalu, jolla kerätään tietoja seurantakoodien avulla Sivustolle
johtavia mainosbannereita klikanneista käyttäjistä sekä Sivuston käyttäjistä ja heidän
vastauksistaan ja käyttäytymisestään mainosbannereilla ja Sivustolla. Lisäksi Adformin avulla
käyttäjistä kerätään sijaintitietoja joko käyttäjän itse antaman postinumeron tai käyttäjän
päätelaitteen tuottamien sijaintitietojen perusteella. Adform-ohjelman kautta kerättyjä tietoja
hyödynnetään mainonnan uudelleenkohdentamisessa. Käyttäytymis- ja sijaintitiedoista ei voida
tunnistaa yksittäistä käyttäjää.
Käytämme Sivustollamme lisäksi Google Analytics- ja Adwords -ohjelmia, joka ovat Google Inc.
-yhtiön tarjoamia palveluita, joilla toteutetaan sivustomme kävijäseurantaa ja markkinoinnin
uudelleenkohdistamista. Google Analyticsin mainontaominaisuuksista hyödynnämme
uudelleenmarkkinointia Google Analyticsin avulla, Google Display -verkoston impressioiden
raportointia, Google Analyticsin demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportointia sekä
Integroituja palveluita, jotka edellyttävät Google Analyticsin keräämiä tietoja mainontaa varten.
Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää mainosevästeitä ja tunnisteita, joiden avulla
Sivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat Sivustolle tai selailet sitä. Evästeisiin tallentuva tieto
on nimetöntä, ja se koskee muun muassa Sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät
ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Google tallentaa tietoja kyseisistä
evästeistä ja tunnisteista ja raportoi niiden perusteella Sivuston käytöstä. Google voi myös välittää
tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö edellyttää sitä tai jos kolmas osapuoli käsittelee
tietoja Googlen puolesta. IP-osoitettasi ei yhdistetä muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta.
lisätietoja Googlen mainosevästeiden käytöstä löydät osoitteesta
https://www.google.com/intl/fi/policies/technologies/ads/. Google Adwords -palvelulla toteutetaan
käyttäjän Googlen hakupalvelussa kirjoittamiin avainsanoihin perustuvaa hakusanamainontaa sekä
uudelleenkohdennettua mainontaa ja uudelleenmarkkinointia Sivuston käyttäjille heidän Sivustolla
vierailunsa ja Sivustolle syöttämiensä tietojen perusteella. Lisätietoja Google Analytics -ohjelmasta
löydät osoitteesta http://www.google.com/analytics/ ja Google Adwords -ohjelmasta osoitteesta
https://support.google.com/adwords/.
Käyttämällä tätä Sivustoa hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi tässä tietosuojakäytännössä
esitetyllä tavalla ja Googlen omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja Googlen
tietosuojasta ja käyttöehdoista löydät osoitteesta
https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Halutessasi voit estää Googlen palvelujen
kautta tehtävän mainonnan kohdentamisen täältä: http://www.google.com/settings/ads ja Google
Analytics -ohjelman toiminnot voit osaltasi estää täältä ladattavalla ja internetselaimelle
asennettavalla lisäosalla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Sivuston kehittämiseen, Sivuston sisältämän flunssan levinneisyyttä
seuraavan kartan päivittämiseen sekä mainonnan tehostamiseksi mainonnan
uudelleenkohdentamisen ja käyttäjien käyttäytymisen seurannan avulla. Kerättyjen tietojen
perusteella käyttäjille kohdistettua mainontaa mukautetaan ja käyttäjille esitetään mainontaa, joka
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on todennäköisesti käyttäjiä kiinnostavaa. Kerättyjen tietojen perusteella kolmannet osapuolet
voivat näyttää sinulle mainoksiamme vieraillessasi verkkosivustoilla tai käyttäessäsi sovelluksia eri
puolilla internetiä.
Henkilötietojen suojaaminen
Takeda suojelee käyttäjiensä yksityisyyttä. Suojaamme kaikki keräämämme henkilötiedot aina
tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Henkilötietojen siirrot
Takeda ei siirrä henkilötietojasi tai Sivuston tai mainosbannereiden kautta kerättyjä eväste- tai
tunnistetietoja kolmansille osapuolille muuten kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen eli
mainonnan kohdentamisen niin edellyttäessä. Tietoja saatetaan tämän johdosta joutua siirtämään
myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin Takeda varmistaa aina riittävän
henkilötietojen suojaamisen. Tietoja ei myydä kolmansille osapuolille. Edellä mainitusti Google
siirtää palveluidensa kautta keräämiään henkilötietoja eteenpäin omien tietosuojakäytäntöjensä
mukaisesti, jolloin tietoja siirretään myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa tarkastaa meillä olevat itseäsi koskevat tiedot, vaatia
mahdollisten virheellisen tietojen oikaisua, kieltää antamiesi henkilötietojen käyttö
henkilötietolaissa mainittuihin tarkoituksiin sekä muutoinkin käyttää tietosuojalainsäädännön
mukaisia oikeuksiasi.
Kolmansien osapuolten verkkosivustot ja palvelut
Sivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin, jotka voivat
kerätä henkilötietoja omien käytäntöjensä mukaisesti. Takeda ei ole missään vastuussa kyseisten
kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, toiminnasta, henkilötietojen käsittelystä tai
tietosuojakäytännöistä, eikä Takeda ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai haitoista, jotka
aiheutuvat näiden sivustojen sisällöstä tai toiminnasta. Lisäksi, koska sivustoa mainostetaan eri
medioiden mainonnanhallinnan kautta, kolmannet osapuolet saattavat omissa medioissaan kerätä
Takedan sivustolle siirtyvistä käyttäjistä tietoja omien tietosuojakäytänteidensä mukaisesti.
Huomaathan, että Takeda ei ole vastuussa kyseisten kolmansien osapuolten
tietosuojakäytännöistä, vaan sinun tulee itse perehtyä kyseisten kolmansien osapuolten
käytäntöihin.
Tämän tietosuojakäytännön päivittäminen
Tietosuojalainsäädännön muutokset sekä muutokset Takedan tarpeissa ja toiminnoissa saattavat
aika ajoin edellyttää muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Jos tietosuojakäytäntöön tehdään
muutoksia, laitamme muutetun tietosuojakäytännön saataville Sivustolle ja varustamme sen
merkinnällä muutospäivämäärästä. Jos teemme tietosuojakäytäntöön olennaisia muutoksia,
saatamme tiedottaa asiasta myös laittamalla tiedotteen asiasta kotisivuillemme. Suosittelemme,
että tarkastat aika ajoin tämän tietosuojakäytännön havaitaksesi mahdolliset muutokset.
Yhteystiedot
Yhteydenotot Takedalle tulee tehdä joko sähköpostitse osoitteeseen infoposti@takeda.com,
postitse osoitteeseen Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki tai puhelimitse numeroon 020 746
5000.
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Rekisteriseloste

