YKSITYISYYDEN SUOJA
Yksityisyydensuojan periaatteet koskevat Flycam Oy:n ("me"/ "meille" / "meidän"), yritystunnus 23259998, ylläpitämää Viwer-verkkopalvelua ("Palvelu").
1. JOHDANTO
1.1 Yksityisyytesi suojeleminen Palvelumme käyttäjänä on meille tärkeää. Pyrimme pitämään kaikki sinuun
liittyvät tiedot luottamuksellisina näiden periaatteiden mukaisesti. Osana palvelujemme normaalia
toimintaa saatat vapaaehtoisesti antaa meille itseäsi koskevia tietoja ("Henkilötiedot"). Näiden
Yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden tarkoituksena on selvittää, mistä ja millaisia Henkilötietoja
keräämme sinusta, miten noita Henkilötietoja voidaan käyttää ja miten suojaamme Henkilötietojasi
sekä yksityisyyttäsi.
1.2 Vastaamme mielellämme näitä Yksityisyydensuojaa koskevia periaatteita, keräämiämme
Henkilötietojasi ja niiden käyttöä koskeviin kysymyksiisi. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentoitavaa,
ota meihin yhteyttä. Jos haluat (tilaajana) korjata, päivittää, muuttaa tai poistaa mitä tahansa sinua
koskevaa tietoa, voit käyttää myös jäsenalueesi "Henkilötiedot"-osiota. Saatamme veloittaa pienen
käsittelykorvauksen esittämäsi pyynnön toteuttamisesta.
2. MISTÄ JA MILLAISTA TIETOA KERÄÄMME
Muut kuin Palvelun tilaajat
2.1 Mikäli ainoastaan vierailet Palvelun julkisessa osassa (eli katselet käyttäjien tuottamia esityksiä ja
Käyttäjä materiaalia), emme kerää sinusta minkäänlaisia Henkilötietoja. Saatamme kuitenkin kerätä
automaattisesti tietoa käynneistäsi, esimerkiksi selailutottumuksistasi. Näin kerätty tieto ei paljasta
yhteystietojasi tai minkäänlaisia Henkilötietoja. Tällaista tietoa käytetään ainoastaan yhdistetyssä
muodossa Palvelun analysoimiseen, hallinnoimiseen ja kehittämiseen, eikä se ole yhdistettävissä
kehenkään yksittäiseen henkilöön.
Palvelun tilaajat
2.2 Palvelu saattaa nyt tai jossakin vaiheessa tulevaisuudessa tarjota palveluita, jotka ovat vain Palvelun
tilaajien käytettävissä. Mikäli olet Palvelun tilaaja, keräämme ja säilytämme palvelun tilaajan antamat tai
henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot, kuten sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, laskutusosoitteen
(henkilön sijainnin) sekä maksutiedot.
Edellä mainittujen lisäksi saatat antaa myös muita Henkilötietoja, joita tarvitsemme tarjotaksemme sinulle
tilaamiasi palveluita, kuten esimerkiksi luottokorttitiedot, muuta itseäsi koskevaa tietoa tai tietoa
mieltymyksistäsi tai kokemuksistasi.
Pääsääntöisesti Henkilötiedot kerätään palvelun tilaajalta itseltään tilauksen tai rekisteröinnin yhteydessä
tai asiakkuuden aikana.
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3. MITEN KÄYTÄMME TILAAJAN HENKILÖTIETOJA?
Palvelut
3.1 Kaikkia Henkilötietoja käytetään tilaamiesi palveluiden tarjoamiseen.
Markkinointi
3.2 Aika-ajoin saatamme käyttää Henkilötietojasi kertoaksemme muista palveluista ja tuotteista, joita
yhtiömme tai liitännäisyhtiömme tarjoavat, sekä erikoistarjouksista ja myös yhtiömme toimintaa
koskevista uutisista. Tämä tapahtuu Palvelun päivityksiin rekisteröimiesi mieltymysten mukaisesti. Voit
muuttaa mieltymyksiäsi milloin tahansa kohdan 1.2 mukaisesti. Voit milloin tahansa ja maksutta päättää
olla vastaanottamatta markkinointiviestintää meiltä tai liitännäisyhtiöiltä ilmoittamalla siitä meille.
Oikeudelliset edellytykset
3.3 Palvelun tilaajan Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten
edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön
perustuvalla tavalla, samoin kuin operoidaksemme järjestelmiämme moitteettomasti tai suojellaksemme
itseämme tai muita Sivuston käyttäjiä. Pidätämme myös oikeuden luovuttaa Henkilötietoja kolmansille,
mikäli Palvelun käytöstäsi johtuen nostetaan kanne ja pidämme käyttöäsi Käyttöehtojen vastaisena.
Julkiset foorumit
3.4 Palvelu saattaa tarjota chat-huoneita, foorumeja, ilmoitustauluja ja uutisryhmiä. Pyydämme sinua
ystävällisesti ottamaan huomioon, että kaikki Henkilötiedot, joita annat Palvelun näissä osissa, tulevat
julkisiksi. Pyydämme sinua käyttämään varovaisuutta päättäessäsi luovuttaa tietoa näihin osiin.
4. MITEN SUOJELEMME TILAAJAN HENKILÖTIETOJA?
4.1 Kun tilaat meiltä Palveluita tai luovutat Palvelulle Henkilötietoja, käytämme tarpeellisia teknisiä ja
organisatorisia toimenpiteitä Henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa
tai laittomasti tapahtuvalta tietojen muuttamiselta, hävittämiseltä, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka
muulta oikeudettomalta käsittelyltä sekä varmistaaksemme sen, että voit luovuttaa Henkilötietojasi
turvallisesti. Tästä johtuen saatamme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin
luovutamme sinulle Henkilötietoja.
5. EVÄSTEET
5.1 Palvelu hyödyntää evästeitä. Näillä tarkoitetaan tietokoneesi tiedostoja, jotka mahdollistavat meitä
jäljittämään erilaisia tietoja Palvelun käytöstäsi. Voit mahdollisesti konfiguroida www-selaintasi estääksesi
evästeiden käytön, mutta tämä voi johtaa siihen, että osa toiminnoista tai palveluista ei ole enää
käytettävissä. Saatamme sallia kolmansien osapuolten mainostaa Palvelussamme ja kyseiset mainostajat
voivat myös käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa siitä, miten käytät mainoksia, joita olet nähnyt, ja siitä,
millaisista mainoksista olet kiinnostunut. Lisää tietoa evästeistä ja niiden hylkäämisestä saat osoitteesta
www.allaboutcookies.org.
6. MYYNTI TAI SULAUTUMINEN
6.1 Mikäli Palvelu myydään tai yhdistetään toiselle yritykselle taikka mikäli liiketoimintamme (tai sen osa)
myydään tai fuusioidaan sellaiselle yritykselle tai perustetaan yhteisyritys sellaisen yrityksen kanssa, joka ei
ole Flycam Oy:n omistama, kaikki tai osa Palvelussa kerätyistä Henkilötiedostasi saatetaan siirtää ostajalle
tai jälkeenjäävälle yritykselle. Mikäli näin tapahtuu, pyrimme velvoittamaan toisen yrityksen käyttämään
Palvelusta siirrettyjä Henkilötietoja näiden periaatteiden mukaisesti. Emme kuitenkaan voi taata, että
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pystymme toteuttamaan vaatimuksemme taikka että ostava yritys toimisi näin.
7. KOLMANNET OSAPUOLET
7.1 Aika ajoin saatamme sopia sellaisen yrityksen kanssa, jota emme omista, täydentävien ominaisuuksien
tarjonnasta Palvelussa.
7.2 Sinun tulisi tutustua yhteisbrändättyjen sivustojen omiin yksityisyydensuojaa koskeviin periaatteisiin.
Kaikki Henkilötiedot, jotka luovutat kirjautuessasi yhteisbrändätylle sivustolle, voidaan jakaa kolmannen
sopimusosapuolemme kanssa noudattaen kyseisen sivuston yksityisyydensuojaa koskevia periaatteita.
8. SUOSTUMUS
8.1 Hyväksymällä Käyttöehdot tai käyttämällä Palvelua, hyväksyt sen, että voimme kerätä ja käyttää
Henkilötietojasi yllä mainittuihin tarkoituksiin, sekä muihin tarkoituksiin, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia
Palvelun toimittamiseksi tai hallinnoimiseksi Käyttöehtojen mukaisesti.
8.2 Suostut siihen, että Henkilötietojasi voidaan siirtää edellä mainittuihin tarkoituksiin Euroopan
talousalueen ulkopuolisiin maihin, joiden yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ei ehkä anna
samantasoista suojaa kuin Suomen lainsäädäntö.
8.3 Mikäli et halua, että Henkilötietojasi käytetään näiden Yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden tai
Käyttöehtojen mukaisesti, kehotamme sinua olemaan käyttämättä Palvelua.
9. MUUTOKSET KÄYTÄNTÖIHIMME
9.1 Flycam Oy voi muuttaa näitä yksityisyydensuojan periaatteita milloin tahansa. Flycam Oy julkaisee
muutetut yksityisyydensuojan periaatteet internetsivuilla ja ilmoittaa Palvelun tilaajalle
yksityisyydensuojan periaatteiden muutoksesta Viwer –palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen,
jonka Palvelun tilaaja on lisännyt Viwer –palveluun. Jos tilaaja ei hyväksy muuttuneita yksityisyydensuojan
periaatteita, tulee tilaajan lopettaa Viwer –palvelun käyttö. Käytämme Henkilötietoja niiden
Yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti, joiden voimassaoloaikana tieto on kerätty.
9.2 Nämä Yksityisyydensuojaa koskevat periaatteet ovat osa Palvelun Käyttöehtoja (Käyttöehdot). Kaikilla
määritellyillä ehdoilla on sama sisältö kuin Käyttöehdoissakin.
Palvelun suunnittelua sekä yksityisyydensuojaa koskevat kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita.
Mikäli sinulla on kommentteja tai huomautettavaa Henkilötietojesi käytöstä, ota meihin yhteyttä.
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