
Tämä on yhdistetty tietosuojaseloste ja tiedote Kylänpää-Yhtiöiden (Rakenne-Kylänpää Oy ja 

Rakennus-Kylänpää Oy) verkkosivuston käyttäjille. 

 

1. Yritykset 

 

Nimi: Rakenne-Kylänpää Oy  

Y-tunnus: 2401392-2 

Osoite: Keskuskatu 26, 23100 Mynämäki 

 

Nimi: Rakennus-Kylänpää Oy 

Y-tunnus: 0851363-6 

Osoite: Keskuskatu 26, 23100 Mynämäki 

 

2. Yhteyshenkilöt 

 

Rakenne-Kylänpää Oy 

Maria Kavén 

040 559 1616 

maria.kaven(at)kylanpaa-yhtiot.com 

 

Rakennus-Kylänpää Oy 

Jari Martelius 

0400 860 992 

jari.martelius(at)kylanpaa-yhtiot.com 

 

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Evästeitä käytetään anonyymien tilastojen 

laatimiseen, eikä käyttäjää voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Tietoja ei käytetä 

automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Jotkut evästeet ovat sivustomme teknisen 

toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä.  

4. Sivustomme käyttämät evästeet 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen tai muuhun 

päätelaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne 

lähetetään takaisin verkkosivustollemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.  

Evästeen avulla voidaan kerätä mm. käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, 

miltä verkkosivulta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut 

verkkosivulle ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.  

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. 



Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä, jotka voidaan jaotella niiden keston ja 

käyttötarkoituksen mukaan.  

 

Saatamme käyttää sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät siihen asti, 

että suljet selaimesi. Pysyvät evästeet säilyvät pidempään, ennalta määrätyn ajan, kunnes käyttäjä 

poistaa ne. Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. 

Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai 

muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. 

 

Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät tietoa siitä, miten verkkosivujamme käytetään (esim. 

eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Ne eivät kerää tunnistettavia tietoja käyttäjistä, 

vaan niiden tarkoitus on parantaa nettisivujen toimivuutta. 

Verkkosivumme käyttää Google Analytics -evästeitä, joiden keräämät tiedot siirretään ja 

tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä 

tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Google Analyticsin keräämiä evästeitä 

käytetään sivustolla kävijän aktivoitumisen mittaamiseen.   

Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löytyy alla olevista 

linkeistä: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB 

Sivustomme saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen, kuten Facebookin ja Instagramin 

evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa toimijoiden palvelimille, 

jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien 

osapuolten palveluiden evästeet. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat 

kyseisen osapuolen verkkosivuilta. 

5. Evästeiden käytöstä ilmoittaminen ja niiden hallinta 

Emme ilmoita evästeistä pop-up -ikkunalla, koska se ei ole Suomessa pakollista ja se saattaa 

huonontaa verkkosivuston käyttökokemusta. Lisätietoa: 

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/e

vasteet.html 

Verkkoselaimesi asetuksista voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut 

evästeet ja pyytää ilmoituksen ennen uusien evästeiden tallentamista. Mikäli et hyväksy 

evästeiden käyttöä, voit myös lopettaa sivustomme käytön. 

 

 

 


