
 

 
Tietosuojakäytäntö 

 

Yritys ja tiimimme ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Tällä tilillä tämä tietosuojakäytäntö on 

laadittu selittämään, kuinka keräämme, tallennamme, hallinnoimme ja käytämme tietoja, jotka annat meille 

käyttäessämme sivustoamme ja palveluitamme. 

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan käyttäjiltä keräämiemme henkilötietojen luokat, mukaan lukien menetelmät, joita 

käytetään keräämään, käyttämään, säilyttämään, suojaamaan, käsittelemään ja paljastamaan kolmansille osapuolille.  

Tässä käytännössä "henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa Käyttäjä tai ottaa 

häneen yhteyttä, kun "Käyttäjä" on tunnistettu henkilö joko henkilökohtaisesti tai yhdessä muiden tallennettujen tietojen 

kanssa. 

Tämän käytännön yhteydessä henkilötietojen "käsittelyllä" ja "käsittelyllä" tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin liittyviä 

toimia, mukaan lukien niiden kerääminen, tallentaminen, jäsentäminen, tallentaminen, muuttaminen, pääsy, käyttö, 

luovuttaminen lähettämällä, levittämällä tai muulla tavalla. saavutettavuus, yhdistäminen tai yhteensovittaminen, 

rajoittaminen, poistaminen tai hävittäminen. 

Noudatamme avoimuuden säilyttämistä henkilötietojesi keräämisessä ja hallinnassa. Meille on tärkeää, että saat kaikki 

tarvittavat tiedot, jotta voit tehdä tietoisia valintoja henkilötietojesi käsittelystä. Turvallisen ympäristön luomiseksi 

käyttäjillemme käytämme erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja antaaksemme sinulle tarkkoja tietoja henkilötietojesi 

oikeasta käsittelystä. 

 

 

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

•  Tarjoamme sinulle palveluitamme 

•  Paranna käyttökokemusta sivustollamme 

•  Päivitä palvelumme ja sivustomme 

•  Turvaa oikeutemme ja etumme 

•  Suorittaa liiketoiminta- ja hallinnollisia toimia, jotka ovat tarpeen Palvelujemme tarjoamisen tukemiseksi 

Käyttäjillemme 

•  Noudata lain tai määräysten vaatimuksia 

Käytämme laajoja resursseja antaaksemme sinulle pääsyn ja hallita henkilötietojasi. Tältä osin voit ottaa meihin yhteyttä 

aina, kun sinun täytyy tarkistaa henkilötietosi, pyytää niiden muuttamista tai poistamista, pyytää meitä lopettamaan 

niiden käytön tiettyyn tarkoitukseen tai pyytää meitä siirtämään sinut kolmannelle osapuolelle.  

Vaikka emme voi taata, että henkilötietosi pysyvät aina tinkimättöminä, takaamme, että käytämme ja käytämme 

jatkossakin erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi. 

  

Palvelumme tarjotaan laajalle yleisölle, eikä niitä ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille käyttäjille. Emme tahallisesti salli 

kenenkään alle 18-vuotiaan pääsyn tiloihin, emmekä tietoisesti kerää tai etsi heiltä tietoja. Jos saamme tietoomme, että 

alaikäisen tietoja on kerätty, teemme kaikkemme, jotta ne poistetaan mahdollisimman nopeasti.  

 

 

Milloin keräämme henkilötietojasi? 

Aina kun käytät jotakin palveluistamme, otat meihin yhteyttä jonkin palvelukanavamme kautta tai käytät Sivustoa, 

saamme sinusta tietoja. Joissakin tapauksissa voit aktiivisesti antaa meille henkilötietojasi, mutta toisissa tapauksissa 

voimme kerätä henkilötietojasi tarkastelemalla ja valvomalla palveluidemme tai palvelukanaviemme käyttöä. 



Sinulla ei ole velvollisuutta antaa mitään henkilötietoja itsestäsi. Joissain tapauksissa tällaisten henkilötietojen 

toimittamatta jättäminen voi kuitenkin estää meitä toimittamasta tiloja sinulle, estää sinua käyttämästä Sivustoa tai 

johtaa toimitilojemme ja Sivuston epäonnistumiseen. 

 

 

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta? 

Keräämme seuraavat tiedot aina kun selaat sivustoamme: 

•  IP-osoite 

•  Sisääntuloaika 

•  Ilmoittautumispäivä 

•  Vieraillut Web- ja mobiilisivustosivut 

•  Ensisijainen kieli 

•  Ohjelmiston kaatumistiedot 

•  Käytettävän selaimen tyyppi 

•  Käytetyn laitteen tiedot 

Jotkut mainituista tiedoista eivät kuitenkaan välttämättä ole henkilökohtaisia, eivätkä ne siksi ole henki lötietoja. 

Keräämme kaikki henkilötiedot, jotka annat meille ottamalla meihin yhteyttä tai kun lähetät henkilökohtaisia asiakirjoja 

tunnistamistarkoituksiin. Lisäksi hyväksyt, että antamasi nimesi ja sähköpostiosoitteesi ovat henkilötietoja, jotka 

luovutamme asianomaisille kolmansille osapuolille. 

 

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Hyväksyt, että voimme käsitellä henkilötietojasi, kun annat meille luvan käsitellä henkilötietojasi yhtä tai useampaa 

erityistä tarkoitusta varten. Tämä prosessi viittaa tapauksiin, joissa sinulla on 

  

nimenomaisesti antanut meille tietosi Sivuston kautta, jotta voimme paljastaa ne kolmansille osapuolille. Tätä käsittelyä 

tarvitaan Yhtiön tai asianomaisen kolmannen osapuolen laillisten etujen vuoksi, mukaan lukien tilojemme parantaminen 

tai laillisten oikeuksien puolustaminen. Tällaista käsittelyä voidaan vaatia lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Ymmärrät seuraavat tapaukset, joissa saatamme käsitellä henkilötietojasi, mukaan lukien käsittelyn laillinen perusta:  

•  Jos erityisesti pyydät sitä, voimme kerätä henkilötietoja ja luovuttaa ne kolmansille osapuolille, jotka saavat 

yhteystietosi. Henkilötietojasi voidaan käsitellä yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten suostumuksellasi.  

•  Jotta voimme vastata kyselyihisi, pyyntöihisi tai vaatimuksiisi liittyen Palveluiden käyttöön, sinun on käsiteltävä 

henkilötietojasi. Tällainen prosessi on välttämätön Yhtiön tai kolmannen osapuolen laillisen edun edistämiseksi.  

•  Käsittelemme henkilötietojasi asianmukaisten lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.  

•  Saatamme käyttää henkilötietojasi palveluidemme parantamiseen. Tällainen prosessi sisältää muun muassa 

mahdollisten virhelokien ja muiden Palveluun liittyvien toimintahäiriöraporttien tarkastelun.  

•  Henkilötietojasi voidaan käyttää suojelemaan asianomaisia osapuolia petoksilta ja palveluidemme va ltuutetulta 

käytöltä. 

•  Henkilötietoja voidaan käyttää useiden palveluidemme tarjoamista tukevien toimintojen suorittamiseen ja 

ylläpitoon. Näihin toimintoihin kuuluvat back-office-tehtävät, kaupallinen kehitystoiminta, strateginen päätöksenteko ja 

seurantamenetelmät. 

•  Saatamme käsitellä henkilötietojasi sovellettavien lakien, määräysten ja sopimusten mukaisesti turvataksemme 

etumme, oikeutemme ja omaisuutemme, mukaan lukien asianomaisten kolmansien osapuolien omat, kuten 

oikeudellisten vaatimusten jättäminen, esittäminen tai puolustaminen. 

 

 

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 



Hyväksyt sen, että voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten palvelun tytäryhtiöillemme, 

tytäryhtiöillemme ja liikekumppaneillemme. Palvelukumppaneihimme kuuluvat isäntä- ja 

varmuuskopiointitallennuspalvelujen tarjoajat, IP-osoitetietueet, käyttäjäanalyysit sekä tilastolliset ja tekniset palvelut. 

Lisäksi voit pyytää, että toimitamme tiettyjä tietoja kolmannen osapuolen Bitcoin-kaupankäyntikeskuksiin sähköpostitse. 

Tässä tapauksessa toimitamme näille kolmansille osapuolille antamasi henkilötiedot vain tätä tarkoitusta varten, ja 

heidän henkilötietojesi käyttöön sovelletaan heidän asiaankuuluvia tietosuojakäytäntöjään. 

Hyväksyt myös sen, että voimme paljastaa henkilötietojasi liittovaltion, osavaltion, paikallisille ja muille sääntelyel imille, 

mukaan lukien silloin, kun tällainen luovuttaminen on tarpeen etujemme, oikeuksiemme ja omaisuutemme 

suojaamiseksi. 

  

Lisäksi voimme paljastaa henkilötietojasi mahdollisille sijoittajille, ostajille ja yhtiön rahoittajille tai mille tahansa 

yritykselle, joka kuuluu siihen liiketoimintaryhmään, johon Yhtiömme kuuluu. 

Hyväksyt, että Yhtiöllä ei ole oikeutta paljastaa seuraavia tietoja: 

•  Emme saa nimetä sijoittajiamme. 

•  Meillä ei ole oikeutta paljastaa yrityksen tietoja kolmansille osapuolille, jotka liittyvät sulautumiseen, 

uudelleenjärjestelyyn, konsolidointiin tai Yhtiön konkurssiin, mukaan lukien tytäryhtiöidemme tiedot.  

•  Emme saa paljastaa yrityksen liiketoimia, kuten Yhtiön, sen komitean tai sen tytäryhtiöiden omaisuuden myyntiä.  

 

 

Evästeet ja kolmannen osapuolen palvelut 

Saatamme käyttää kolmannen osapuolen palveluita, kuten analyyttisiä yrityksiä tai yrityksiä, jotka näyttävät mainoksia 

sivustollamme. Nämä kolmannen osapuolen palvelut voivat käyttää evästeitä ja muita tietoteknologioita, jos näihin 

kolmansien osapuolien toimittajiin sovelletaan erillistä tietosuojakäytäntöä. 

"Eväste" on pieni tekstitiedosto, joka voidaan tallentaa laitteelle, jolla käyt Sivustossamme tai käytät sitä. Käytämme 

evästeitä, joiden avulla voimme kerätä tietoja sivuston käytöstäsi parantaaksemme käyttökokemustasi, mukaan lukien 

mieltymystesi ja asetustesi tallentaminen, tuotteiden personointi ja jakelu sekä muut palvelut, jotka ovat tärkeitä 

sivustomme käytön kannalta. 

Joitakin käyttämistämme evästeistä kutsutaan istuntoevästeiksi, jotka ladataan väliaikaisesti laitteellesi ja kestävät vain, 

kunnes suljet verkkoselaimen. Muita evästeitä voidaan kutsua pysyviksi evästeiksi, jotka jäävät laitteellesi sen jälkeen, 

kun lopetat sivuston selaamisen. Nämä pysyvät evästeet voivat auttaa sivustoa tunnistamaan sinut palaavaksi 

vierailijaksi, kun selaat sivustoa uudelleen. 

 

 

Käytettyjen evästeiden tyypit 

Käytämme sivustollamme seuraavia evästeitä, jotka voidaan tallentaa selaimellesi valitsemiesi asetusten mukaan:  

•  "Tarvittavat evästeet" ovat välttämättömiä, jotta käyttäjät voivat selata Sivustoa ja käyttää sen ominaisuuksia. 

Nämä evästeet tarjoavat sinulle pyytämäsi sisällön, tuotteet ja palvelut. Nämä evästeet ovat ratkaisevan tärkeitä 

laitteellesi tietojen lataamiseen tai toimittamiseen, kuten sivustolla liikkumiseen ja sen ainutlaatuisten ominaisuuksien 

käyttämiseen, mukaan lukien paluu aiemmin vierailluille sivuille. Nämä evästeet tunnistavat käyttäjät sivustolle liittyneiksi  

ja keräävät henkilötietojasi, kuten käyttäjänimesi ja viimeisimmän kirjautumispäiväsi. 

•  "Istuntoevästeet" ovat väliaikaisia evästeitä, jotka poistetaan, kun suljet selaimesi. 

  

•  "Toimintoevästeitä" käytetään tunnistamaan Käyttäjät, kun he palaavat sivustolle, mikä auttaa meitä muistamaan 

valintasi ja mieltymyksesi. Toiminnallisuusevästeet ovat edelleen olemassa, kun selaimesi sulkeutuu, ja ne ovat voimassa 

asianmukaiseen vanhentumisaikaan asti. 

•  "Suorituskykyevästeitä" käytetään sivuston suorituskyvyn testaamiseen ja säätämiseen sekä sen kokonaisl ukujen 

tarjoamiseen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Näiden evästeiden avulla voimme myös suorittaa analyyttisiä 



toimintoja Sivustolla ja kerätä koottuja tietoja, joita ei voida käyttää käyttäjän tunnistamiseen tai yhteydenpitoon. Lisäksi  

näiden evästeiden kesto vaihtelee; Jotkut vanhenevat heti, kun selain suljetaan, kun taas toisten voimassaoloaika on 

rajoittamaton. 

 

 

 

 

 

Evästeiden estäminen ja poistaminen 

Voit muokata selaimesi asetuksia estääksesi ja poistaaksesi osan tai kaikki evästeet. Napsauta alla olevia linkkejä 

saadaksesi ohjeet tämän tekemiseen joissakin eniten käytetyissä verkkoselaimissa: 

•  Google Chrome 

•  Firefox 

•  Safari 

•  Internet Explorer 

Ymmärrät kuitenkin, että evästeiden poistaminen selaimesta saattaa johtaa siihen, että jotkin tai kaikki Sivuston 

ominaisuudet ja toiminnot eivät toimi suunnitellulla tavalla. 

 

 

Henkilötietojen säilyttäminen 

Elleivät sovellettavat lait, määräykset, käytännöt tai oikeuden määräykset vaadi pidempää säilytysaikaa, Yritys säilyttää 

henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelemiseksi tässä käytännössä ja käyttöehdoissa 

kuvatulla tavalla. 

Arvioimme usein säilyttämiämme henkilötietoja nähdäksemme, voidaanko jokin niistä poistaa varmistaaksemme, että 

niitä ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen. 

 

 

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle 

Suostut siihen, että voimme välittää henkilötietojasi kansainvälisille järjestöille tai kolmansille maille, eli muille 

lainkäyttöalueille kuin sillä, jossa tällä hetkellä asut. Näissä tilanteissa, 

  

Yritys ryhtyy tarvittaviin varotoimiin henkilötietojesi turvaamiseksi ja sen takaamiseksi, että rekisteröidyillä on pääsy 

täytäntöönpanokelpoisiin oikeuksiin ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. 

Jos asut Euroopassa tai olet osa Euroopan talousaluetta (tai  ”ETA”), hyväksyt, että näitä toimenpiteitä sovelletaan, kun 

seuraavat ehdot täyttyvät: 

 

 

Henkilötietojen suojaaminen 

Toteutamme riittäviä teknisiä ja toiminnallisia toimenpiteitä varmistaaksemme tallennetuille henkilötiedoillemme 

asianmukaisen suojan. Nämä toimenpiteet koskevat odottamattomia tilanteita, kuten käsittelyriskiä, erityisesti 

vahingossa tapahtuvaa tai laitonta tuhoamista, katoamista, korruptiota, luvatonta luovuttamista tai lähetettyjen, 

kerättyjen tai käsiteltyjen henkilötietojen käyttöä. 

Voimme joutua luovuttamaan henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mukaan lukien viranomaisille, johtuen 

oikeudellisista tai muista riippumattomista velvoitteista. Näissä tilanteissa kykymme säännellä tällaisten kolmansien 

osapuolten henkilötietojesi suojaamista voi olla rajoitettua. 

Henkilötietojen online-siirtoa ei voida taata täysin turvallista. Tämän mukaisesti Yritys ei voi taata henkilötietojesi 

turvallisuutta, kun lähetät ne Internetin kautta. 



 

 

Linkki kolmansien osapuolien sivustoille 

Sivusto voi sisältää kolmannen osapuolen linkkejä, sivustoja tai ohjelmistoja. Ymmärrät, että meillä ei ole minkäänlaista 

määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolien linkkeihin ja palveluihin tai siihen, miten he keräävät ja käyttävät 

henkilötietojasi. Siksi emme ole vastuussa tällaisista kolmansista osapuolista tai heidän tietosuoja- ja 

tietoturvakäytännöistään. Tämä käytäntö ei kata toimintaa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai 

sovellusten kautta. 

Suosittelemme, että tutustut huolellisesti kaikkien käyttämiesi kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai sovellusten 

tietosuojakäytäntöihin ennen niiden käyttöä tai henkilötietojen paljastamista. 

 

 

Käyttöoikeus 

Sinulla on oikeus pyytää Yritystä vahvistamaan, käsitteleekö se henkilötietojasi. Jos näin on, voit pyytää nähdä nämä 

tiedot sekä seuraavat: 

•  Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus 

•  Henkilötietojen luokat 

•  Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on jaettu tai jaetaan, mukaa n lukien vastaanottajat 

ETA:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa tai vastaanottajat kansainvälisistä järjestöistä  

•  Soveltuvissa tapauksissa henkilötietojen säilytyksen kesto, ja jos ei sovelleta, henkilötietojen käyttö, keston 

määrittämisessä käytetyt kriteerit 

  

•  Oikeus tehdä valitus sääntelyelimelle 

•  Kaikki asiaankuuluvat tiedot henkilötietojen lähteestä, jos niitä ei ole saatu sinulta  

•  Miten profilointia käytetään 

•  Tietojen välittämiseen liittyvät asiaankuuluvat toimenpiteet, jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuoliseen 

kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Yritys toimittaa sinulle kopion keräämistään henkilötiedoista, jolloin sinulta voidaan veloittaa maksu pyytämästäsi 

lisäkopiosta. Jos lähetät hakemuksesi verkossa, aineisto toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellei 

toisin mainita. Tällainen pyyntö saada kopio henkilötiedoista ei saa loukata mitään oikeuksia tai etuoikeuksia. Siksi 

Yhtiöllä on oikeus hylätä pyyntösi, jos se loukkaa muiden oikeuksia tai etuoikeuksia. 

 

 

Oikeus oikaista 

Sinulla on oikeus pyytää yritystä oikaisemaan kaikki virheelliset henkilötietosi. Hoidon tavoitteiden mukaisesti voit 

täydentää henkilötietojasi toimittamalla vaaditut tiedot Yhtiölle. 

 

 

Oikeus peruuttaa 

Sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi Yhtiön rekisteristä, jos jokin seuraavista tapahtuu: 

•  Henkilötietojasi ei enää tarvita niiden aiottuun keräys- tai käyttötarkoitukseen 

•  Peruutat suostumuksesi, johon hoito perustuu, eikä hoitoon ole muita laillisia perusteita  

•  Vastustat henkilötietojesi käsittelyä, jos se perustuu meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin eikä 

käsittelylle ole muita laillisia perusteita. 

•  Vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin 

•  Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti; ja 



•  Henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin lain tai Yhtiön kannalta merkityksellisen jäsenvaltion lakisääteisen 

vaatimuksen noudattamiseksi. Tätä oikeutta ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyä edellytetään EU:n tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä säädetyn oikeudellisen velvoitteen toteuttamiseksi tai kun käsittelyä tarvitaan oikeudellisten 

vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

  

Oikeus rajoittaa hoitoa 

Jos jokin seuraavista tilanteista pätee, sinulla on oikeus pyytää yhtiötä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä:  

•  Kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, ajanjakson, jonka aikana Yhtiö voi tarkistaa tietojesi 

oikeellisuuden 

•  Kun henkilötietojesi käsittely on laitonta, mutta et aio poistaa niitä ja pyydät sen sijaan sen käytön rajoittamista  

•  Kun Yritys ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelytarkoituksiinsa, mutta tarvitset niitä silti säilytettävänä 

oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

•  Jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä Yhtiön tai asianomaisen kolmannen osapuolen laillisten etujen 

vuoksi, ellemme osoita käsittelylle pakottavia laillisia perusteita, jotka ovat etujasi, oikeutesi ja etuoikeutesi tärkeämpiä 

tai jos meidän on perustettava, harjoitettava tai puolustettava. oikeudellisia vaatimuksia  

•  Kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, mukaan lukien profilointi  

Oletetaan, että henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu pyyntösi jälkeen. Siinä tapauksessa tällaisia henkilötietoja 

käsitellään tallentamista lukuun ottamatta vain suostumuksellasi ja oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, 

esittämiseksi tai puolustamiseksi tai minkä tahansa muun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien 

suojelemiseksi taikka EU:n tai jonkin jäsenvaltion merkittävä yleinen etu. 

 

 

Oikeudet tiedonsiirtoon 

Sinulla on oikeus saada Yhtiölle toimittamasi Henkilötiedot jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää 

ne toiselle käsittelijälle, jos: 

•  Suostuit hoitoon tai jos se perustuu sopimukseen, jossa olet osapuolena 

•  Hoito suoritetaan automatisoidusti 

Jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä suoraan Yhtiöltä toiselle  

rekisterinpitäjälle tiedonsiirtooikeutesi käyttämiseksi. Ymmärrät, että oikeutesi tiedonsiirtoon ei saa loukata toisen 

henkilön oikeutta tai etuoikeuksia. 

 

 

Oikeus vastustaa 

Sinulla on oikeus milloin tahansa erityistilanteeseesi perustuen vastustaa sitä, miten henkilötietojasi käsitellään, 

perustuenpa sitten Yhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin, mukaan lukien tällaisiin laillisiin 

huolenaiheisiin perustuva profilointi. Siinä tapauksessa emme käsittele henkilötietojasi enempää, ellei ole olemassa 

oikeudellisia syitä, jotka painavat etujasi, oikeuksiasi ja etuoikeuksiasi, tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseen, 

täytäntöönpanoon tai puolustamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus 

  

vastustaa nimenomaisesti aina, kun henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointiin, mukaan lukien profilointi liittyy 

tällaiseen suoramarkkinointiin. 

 

 

Muutokset tähän politiikkaan 

Meillä on oikeus muuttaa tämän käytännön ehtoja ajoittain, ja ne tulevat voimaan välittömästi. Voimme, mutta emme 

ole velvollisia, ilmoittamaan sinulle tämän käytännön muutoksista riippumatta siitä, ovatko muutokset merkittäviä tai 

merkityksellisiä sinulle. 


