
Tietosuojalauseke 

1. Liittyminen avainasiakkaaksi 

Rekisterinpitäjä on se Avainapteekki, jonka avainasiakkaaksi asiakas ilmoittaa liittyvänsä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Avainasiakkuuden hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään 

asiakkaan asioinnin, asiakaskyselyiden, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen 

liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: yksittäisten Avainapteekkien yhteystiedot löytyvät mm. sivuston 

Avainapteekit.fi kautta. 

2. Verkkosivuston kilpailut 

A-lehdet Oy toimii Avainapteekkien kumppanina verkkosisällön luomisessa, ja tässä roolissa A-

lehdet Oy voi rekisterin käsittelijän ominaisuudessa tallentaa rekisteriä mm. kilpailuihin 

osallistujien sähköpostiosoitteista Avainapteekkien lukuun. Näin toimiessa A-lehdille ei synny 

oikeutta rekisteriin tai sen käyttämiseen. Syntynyt rekisteri on puhtaasti Avainapteekit Oy:n 

omaisuutta. 

3. Evästeiden käyttö 

Avainapteekkien verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön 

helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Avainapteekit käyttää ns. evästeitä ("cookies"). Eväste on lyhyt 

tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä tavalla voidaan kerätä 

tietoja mm. siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, kehittää palvelua 

käyttäjäystävällisemmiksi sekä tarjota kohdennettuja viestejä ja tarjouksia. Evästein kerätty tieto on 

anonyymiä eikä kävijöitä voi tunnistaa. 

Avainapteekit.fissä käytetään Google Analyticsiä kävijätietojen seurantaan, jonka tarkoituksena on 

mm. mitata sivuston ja sisältöjen kävijämääriä. Lisätietoja Googlen evästekäytännöstä löydät täältä: 

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

Sivustolla käytetään myös Facebookin evästettä, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa käyttäjien 

kiinnostuksen kohteista. Facebookin evästeen avulla voimme mm. kohdentaa viestintäämme ja 

tarjouksiamme yleisölle, joka on kiinnostunut sisällöistämme. Lisätietoja Facebookin 

evästekäytännöstä löydät täältä: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Google ja Facebook soveltavat omia evästekäytäntöjään keräämäänsä tietoon. Niiden keräämää 

tietoa saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka voivat sijaita myös EU:n 

ulkopuolella. 

Käyttäjän mahdollisuudet vaikuttaa evästeisiin 

Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli käyttäjä päättää torjua 

evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Avainapteekkien verkkopalvelua tai saa 

kohdennettuja tarjouksia. Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista.  

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies/


Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

Firefox 

https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-

tietoja?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi 

 Safari 

http://support.apple.com/kb/PH11920 

  

Opera 

http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html 

  

Avainapteekit tai Avainapteekkien kumppani voi kohdentaa mainontaa mm. Avainapteekit.fi 

verkkopalvelusta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Käyttäjä voi estää tämän kolmansien 

osapuolten mainonnan kohdentamisen yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta tai 

Emediaten oman verkkosivuston kautta. Avainapteekit ei vastaa kolmannen osapuolen evästeistä tai 

niiden toiminnasta. 

4. Tietoturva 

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien 

tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. 

A-lehdet järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii 

asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. A-lehdet ei 

kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. 

5. Uutiskirje 

Asiakkaasta kirjataan asiakasrekisteriin asiakkaan itsensä valitsema Avainapteekki ja 

asiakkaan antama sähköpostiosoite.  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat 

rekisteritiedot (HeTiL 26§) ja henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää 

Avainapteekit Oy:tä poistamaan hänen sähköpostiosoitteensa Uutiskirje-rekisteristä. Tutustu 

uutiskirjeen tietosuojaselosteeseen. 

Tutustu myös sivuston käyttöehtoihin 

http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
https://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivujen-tietoja?redirectlocale=en-US&redirectslug=Deleting+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
http://support.apple.com/kb/PH11920
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://www.youronlinechoices.eu/fi/
http://eas3.emediate.eu/optout.html
https://www.avainapteekit.fi/avainapteekit/apteekit/kaeyttoeehdot/uutiskirjeen-tietosuojaseloste
https://www.avainapteekit.fi/avainapteekit/apteekit/kaeyttoeehdot

