
ATELJEE TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Loihde Factor Oy (”Loihde Factor” tai ”Rekisterinpitäjä”) Ateljee-sovelluksen palveluntarjoaja. 
Ateljee-sovellusta käytetään osana interaktiivista teosta.  

Tarjotessaan Ateljee-sovellusta, Loihde Factor ja Ateljee-sovellusta koskevan teoksen muut 
yhteistyökumppanit keräävät ja käsittelevät henkilötietoja siten kuin tässä tietosuojakäytännössä 
tarkemmin kuvataan.  

Loihde Factor noudattaa henkilötietojen käsittelyssä asianmukaista huolellisuutta sekä soveltuvaa 
lainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”) ja Suomen tietosuojalakia.  

1. Rekisterinpitäjä  

2. Käsiteltävät henkilötiedot, tietolähteet, käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn 
oikeusperusteet 
 
Rekisterinpitäjä kerää kahdenlaisia henkilötietoja: (i) Käyttäjätietoja; ja (ii) Teknisiä tietoja. Vaikka 
Ateljee-sovelluksessa ei normaalisti käytetä Teknisiä tietoja (kuten IP-osoitetta) henkilön 
identifioimiseksi yksilönä, henkilö voidaan joissain tapauksissa tunnistaa niiden perusteella. 
Tällaisissa tilanteissa Teknisiä tietoja voidaan pitää henkilötietoina.  

Rekisterinpitäjä käsittelee erityisesti seuraavia henkilötietoryhmiä alla kuvatuissa 
käsittelytarkoituksissa ja seuraavilla oikeusperusteilla: 

Nimi: Loihde Factor Oy
Osoite: Elektroniikkatie 2A, 90590 Oulu
Y-tunnus: 2586213-3 
Sähköpostiosoite: Virpi.vaittinen@loihdefactor.fi
Yhteyshenkilö:  Virpi Vaittinen

Henkilötietoryhmä Tietolähde Käsittelyn tarkoitus Käsittelyn 
oikeusperuste

Käyttäjän LinkedIn-profiilista 
saatavat tiedot sen mukaan, 
mitä käyttäjä on profiiliin 
tallentanut. Esimerkiksi nimi, 
ammatti, työnantaja, 
koulutus, omat julkaisut ja 
julkaisut, joihin on sitoutunut 
sekä konktaktit.  

Käyttäjän 
LinkedIn-profiili, 
mikäli käyttäjä 
linkittää sen 
sovellukseen 

Sovelluksen 
tarjoaminen ja 
toteuttaminen 

Sopimus. Käyttäjä 
hyväksyy LinkedIn-
profiilinsa tietojen 
käsittelyn 
linkittäessään 
profiilin 
sovellukseen 
Thruth or Dare-
pisteellä. 



3. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolisiin valtioihin 
 
Henkilötietoja voivat Loihde Factorin puolesta käsitellä sen kumppanit, jotka voivat olla 
sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai niitä voidaan käsitellä 
EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta. Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle 
varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai 
muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi huolehdimme ja 
edellytämme myös käsittelijämme huolehtimaan tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla 
siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina huolimatta siitä siirretäänkö niitä EU- tai ETA-
alueiden ulkopuolelle. 

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät 
 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen Ateljee-sovelluksen 
tarjoamisen ja teknisen toteuttamisen vaatimassa laajuudessa. Rekisterinpitäjällä on 
yhteistyökumppaneidensa kanssa henkilötietojen käsittelysopimukset, joilla varmistetaan, että 
kumppanit käsittelevät henkilötietoja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.   

Henkilötietoja käsittelevät seuraavat tahot Ateljee-sovelluksen tarjoamisen ja toteuttamisen 
yhteydessä: 

- Ateljee-sovellus toimii Google Firebasen päällä. Google Firebasen henkilötietojen käsittelystä on 
saatavilla lisätietoja osoitteessa https://firebase.google.com/support/privacy;  

- Thruth or Dare -pisteen, jossa LinkedIn- ja/tai Twitter-profiilit voidaan linkittää, toteutuksesta 
vastaa Loihde Factorin kanssa yhteistyössä Loihde Trust, jonka henkilötietojen käsittelystä on 
lisätietoja saatavilla osoitteessa https://www.viria.fi/tietosuojaseloste/; 

- Loihde Trust käyttää edelleen Humantic.ai-palvelua, jonka henkilötietojen käsittelyä on tarkemmin 
kuvattu osoitteessa https://humantic.ai/gdpr  

5. Henkilötietojen säilyttäminen  

Käyttäjän Twitter-profiilista 
saatavat tiedot kuten 
julkaisujen määrä, mistä 
julkaisee, mistä julkaisuista 
henkilö on pitänyt, seuraajat.  

Käyttäjän 
Twitter-profiili, 
mikäli käyttäjä 
linkittää sen 
sovellukseen 

Sovelluksen 
tarjoaminen ja 
toteuttaminen 
 

Sopimus. Käyttäjä 
hyväksyy Twitter-
profiilinsa tietojen 
käsittelyn 
linkittäessään 
profiilin 
sovellukseen 
Thruth or Dare-
pisteellä. 

IP-osoite  Käyttäjän laite Sovelluksen 
tarjoaminen ja 
toteuttaminen 

Suostumus. 
Käyttäjä antamaa 
suostumuksensa 
IP-osoitteen 
käsittelyyn 
asentaessaan 
sovelluksen. 

https://firebase.google.com/support/privacy
https://www.viria.fi/tietosuojaseloste/
https://humantic.ai/gdpr


 
Rekisterinpitäjä ei säilytä käyttäjän henkilötietoja pidempään kuin lain salliman ajan ja mikä on 
tarpeen kyseisen tiedon keräämisen tarkoituksesta johtuen. Tiedot poistetaan viimeistään 6 kk:n 
kuluttua.  

6. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tiedonsaantioikeus 
Käyttäjällä on rekisteröitynä aina oikeus saada tieto niistä itseään koskevista henkilötiedoista, joita 
rekisterinpitäjä tai sen kumppanit käsittelevät.  Tietopyynnön voi aina esittää rekisterinpitäjän em. 
osoitteeseen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi tietopyynnön yhteydessä.   

Oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen 
Käyttäjällä on rekisteröitynä pyytää itseään koskevien virheellisten, puutteellisten, epätarkkojen tai 
tarpeettomien henkilötietojen poistamista, täydentämistä tai korjaamista. Lainsäädäntö ja 
velvollisuutemme ja tarpeemme säilyttää asiointihistoriaa voi kuitenkin asettaa rajoituksia tälle ja 
annamme lisätietoja. Osittain tietojen korjaaminen tai täydentäminen on mahdollista tehdä 
Nettihammas palveluiden käyttäjätilillä ja mikäli ei ole, pyynnön voi aina esittää rekisterinpitäjän 
em. osoitteeseen. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.   

Oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
Käyttäjällä on rekisteröitynä oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käyttöä, jos kyseisiä tietoja 
käsitellään muuhun kuin Ateljee-sovelluksen tarjoamisen tai laillisen velvoitteen täyttämisen 
kannalta tarpeelliseen tarkoitukseen. Käyttäjä voi vastustaa mitä tahansa henkilötietojesi 
jatkokäsittelyä myös aiemmin annetun suostumuksen jälkeen ja peruuttaa annetun suostumuksen. 
Käyttäjä voi pyytää myös rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen jatkokäsittelyn 
vastustaminen tai rajoittaminen voi johtaa heikentyneisiin mahdollisuuksiin käyttää Ateljee-
sovellusta. Vastustamisen voi aina esittää rekisterinpitäjän em. osoitteeseen. Varauduthan 
todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön yhteydessä.   

Oikeus tietojen siirtämiseen 
Käyttäjällä on oikeus saada kopio henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa 
tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyynnön 
yhteydessä.  

Oikeuksien käyttäminen 
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää toimittamaan lisätietoja Käyttäjän henkilöllisyyden 
varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä voi hylätä kohtuuttoman toistuvat, liialliset tai ilmeisen 
perusteettomat pyynnöt.  Kerran vuodessa esitettyä pyyntöä ei pidetä toistuvana. 

Valituksen tekeminen 
M ikä l i Käy t tä jä p i tää Rek is te r inp i tä jän henk i lö t ie to jen käs i t te lyä sove l tuvan 
t ietosuojala insäädännön vastaisena, Käyt tä jä l lä on aina oikeus tehdä val i tus 
tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja osoitteessa www.tietosuoja.fi.  
  
7. Tietoturva 
 
Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset, asianmukaiset, tekniset, turvallisuuteen liittyvät ja 
organisatoriset keinot ja toimenpiteet, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, ottaen huomioon käsittelyn 
luonne ja tarkoitus sekä käsiteltävien henkilötietojen luonne. Toimenpiteet käsittävät tarpeen 
mukaan salauksen, palomuurit, turvalliset tilat sekä pääsyoikeusjärjestelmät. Mikäli turvatoimista 
huolimatta tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti heikentää 
merkittävällä tavalla Käyttäjän yksityisyydensuojaa, Rekisterinpitäjä ilmoittaa Käyttäjälle 
loukkauksesta ilman aiheetonta viivettä.   

http://www.tietosuoja.fi

