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VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Henkilötiedot  

Sofor noudattaa Suomen tietosuojalakia (1050/2018) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Jotkin 
toiminnot Soforin internet-sivustolla edellyttävät henkilötietojen antamista, kuten Ota yhteyttä -lomake, Ura 
meillä > Jätä hakemus / Jätä avoin hakemus -lomake tai webinaariin rekisteröityminen. 

Ota yhteyttä -lomakkeelle kirjattuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pyrimme olemaan yhteydessä 
mahdollisimman pian viestin saatuamme. Tietoja säilytetään asiakas- ja sidosryhmärekisterissämme ainoastaan 
niin kauan, kun katsomme tarpeelliseksi. 

Verkkosivuillamme olevan työnhakulomakkeen avulla keräämme sinusta sen tiedon mitä itse meille annat. Näitä 
tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, cv. Tiedot tallentuvat Soforin HR-
valintakantaan, jossa niitä säilytetään kuusi kuukautta, ellei toisin sovita. Tämän jälkeen tiedot hävitetään 
automaattisesti. 

Sofor tai sen edustaja saattaa ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitaan lisätietoja, kysymyksiisi vastaamiseen, 
pyyntösi täyttämiseen, markkinointitarkoituksiin (yksityishenkilöiden osalta vain, mikäli käyttäjä on 
rekisteröityessään ja/tai käyttäessään Palvelua antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa), 
mielipidekyselyihin, tuotekyselyihin tai sivuston hallintaa, teknistä kehitystä tai muita vastaavia tarkoituksia 
varten.  

Jos annat henkilötietoja toisen henkilön, kuten puolison tai kollegan puolesta, oletamme, että sinulla on 
kyseisen henkilön lupa tietojen luovuttamiseen. Alle 18-vuotiaat eivät saa lähettää tietojaan Soforille ilman 

vanhemman tai huoltajan suostumusta. 

Tietojen tarkistaminen ja päivittäminen 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin 
tahansa. Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia niitä oikaistaviksi. Lisäksi käyttäjällä 
on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteiseen: gdpr@sofor.fi  

Evästeet 

Palveluissa saatetaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä 
tekstitiedostoja. Evästeiden avulla ylläpidetään istunnon tilaa ja käyttäjän omia asetuksia palvelussa. Jos et halua 
vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset 
vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Huomaa, että tällöin et ehkä voi tarkastella tai 
käyttää sivuston kaikkia osia.  

Muut kuin henkilötiedot  

Palvelujen käyttö ja IP-osoitteesi kirjautuu lokiin. Lokin tarkoitus on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä, 
käyttötavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä siitä, mitä osia palveluista on käytetty tai ei ole käytetty. 
Kerättyjä tietoja käytetään Palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. 
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Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimeä, osoitetta, syntymäaikaa), ellei käyttäjä itse anna 
niitä. Lokiin ei myöskään kerätä mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella yksittäisiä käyttäjiä voitaisiin 
tunnistaa. Palveluissa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita, kuten Google Analyticsia, jotka tuovat esille tiettyä 
teknistä tietoa, kuten tietokoneen käyttöjärjestelmän, verkkosijainnin, selaimen tyypin ja pyynnön lähettäneen 
Web-sivuston osoitteen sekä yrityksen nimen. Näiden tietojen perusteella Sofor voi ottaa yhteyttä yritykseen 
mainonta- ja markkinointitarkoituksissa. Yritys voi aina kieltää suoramarkkinoinnin ja yhteydenotot 
markkinointitarkoituksissa.  

Yhteystiedot: 

Sofor Oy (Y-tunnus 0855050-9) 

Osoite: Takakaarre 3, 62200 KAUHAVA 

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen:  gdpr@sofor.fi  
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