
 

 

TIETO SU O JAKÄYTÄN TÖ  

Sinun yksityisyytesi on arvokasta 
 

Päivitetty viim eksi: 3.8.2022 

 

Firstup ei kerää, säilytä tai jaa m itään tiettyä käyttäjää tai laitetta (m ukaan 

lukien IP-osoitteita ja käyttäjätunnisteita) koskevia tietoja sivustoista tai 

sovelluksista, joita Firstup ei om ista. 

 

Firstup, Inc. ja sen kum ppanit (”Firstup”) tarjoavat palvelua, joka yhdistää 

organisaatiot ja niiden työntekijät. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, 

kuinka Firstup kerää ja käyttää tietoja verkkosivustojensa (”sivusto”) kautta tai 

m uusta käyttäjän yhteydenpidosta kanssam m e ja luovuttaa tietoja. Tässä 

tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka Firstup kerää, käyttää ja luovuttaa 

tietoja verkkosivustom m e vierailijoista ja sisäisistä käyttäjistä. Se ei koske 

tietojenkäsittelykäytäntöjäm m e, joiden m ukaisesti käsittelem m e palvelujem m e 

loppukäyttäjien tietoja, tai niitä työnantajia, jotka käyttävät Firstupin 

teknologioita työntekijöidensä antam ien ja heitä koskevien tietojen 

kerääm iseen. Tällaisia käyttötarkoituksia koskeva tietosuojakäytäntö on 

saatavilla osoitteessa U sean tenantin ohjelm ien tietosuojakäytäntö.  Jos olet 
Firstup-m erkkisen välineen loppukäyttäjä ja haluat saada lisätietoa m eidän 

tietosuojakäytännöistäm m e, vieraile sivustossa U sean tenantin ohjelm ien 

tietosuojakäytäntö. Jos olet loppukäyttäjä ja haluat saada lisätietoa työnantajasi 

tietojenkäsittely käytännöistä liittyen niihin tietoihin, joita kerätään käyttäm ällä 

Firstupin palveluja, tutustu työnantajasi sinulle toim ittam aan 

tietosuojakäytäntöön. 

Saatam m e tehdä tähän tietosuojakäytäntöön m uutoksia ajoittain. Jos teem m e 

m uutoksia, ilm oitam m e niistä käyttäjille m uuttam alla käytännön yläreunassa 

näkyvää päiväm äärää. Joissain tapauksissa saatam m e toim ittaa käyttäjälle 

ylim ääräisen ilm oituksen (esim erkiksi lisääm ällä asiaa koskevan viestin 

kotisivullem m e tai lähettäm ällä sinulle ilm oituksen). M e kannustam m e käyttäjiä 

lukem aan m eidän tietosuojakäytäntöm m e aina, kun käyttäjä käy 

sivustossam m e tai on m uuten vuorovaikutuksessa m eidän kanssam m e, jotta 

käyttäjä saa tietoja m eidän tietokäytännöistäm m e ja vaihtoehdoistaan. 

Tietojen 

käyttäm inen 

Käytäm m e kerääm iäm m e tietoja palvelujem m e 

tarjoam iseen, ylläpitäm iseen ja parantam iseen, 

esim erkiksi palvelujem m e tarjoam iseen ja räätälöim iseen 



 

 

ja jotta voim m e kertoa potentiaalisille asiakkaillem m e 

palveluistam m e ja m uista heitä m ahdollisesti 

kiinnostavista tuotteita tai palveluista. Voim m e lisäksi 

käyttää kerääm iäm m e tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

 vilpillisten liiketoim ien ja m uun lainvastaisen 

toim innan tunnistam inen, tutkim inen ja estäm inen 

sekä Firstupin ja m uiden oikeuksien ja om aisuuden 

suojaam inen 

 sinua ja m uita m ahdollisesti kiinnostavien 

tuotteiden selvittäm inen, jotta voim m e kehittää 

ratkaisuja liiketoim intaongelm iin, ja 

 viestintäm ieltym ysten seuraam inen, jotta 

viestintäm m e vastaa toiveitasi, m ukaan lukien 

pyyntöjä olla ottam atta yhteyttä, ja 

 tietojesi yhdistäm inen m uihin saatavillam m e oleviin 

tietoihin, m ukaan lukien m uista tietolähteistä 

hankittuihin tietoihin. 

Tietojen 

jakam inen 

Voim m e jakaa kerääm iäm m e tietoja seuraavilla tavoilla ja 

m uualla tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla: 

 m yyjille, konsulteille ja m uille palveluntarjoajille, 

jotka tarvitsevat pääsyn tällaisiin tietoihin 

voidakseen suorittaa työtehtäviä m eidän 

puolestam m e; 

 vastauksena tietopyyntöön, jos uskom m e, että 

tietojen luovuttam inen on sovellettavan lain, 

asetuksen tai oikeusprosessin m ukaan sallittua, tai 

sitä edellytetään jossakin niistä; 

 jos uskom m e toim iesi olevan ristiriidassa 

käyttösopim ustem m e tai käytäntöjem m e kanssa tai 

jotta voim m e suojata Firstupin tai m uiden oikeuksia, 

om aisuutta tai turvallisuutta; 

 neuvottelujen yhteydessä tai kuluessa, kun 

neuvottelun aiheena on sulautum inen, yrityksen 

varojen m yym inen, rahoitus tai toisen yrityksen 

aikom us ostaa koko liiketoim intam m e tai sen osa; 

 Firstupin ja sen nykyisten ja tulevien em oyhtiöiden, 

kum ppaneiden ja tytäryhtiöiden ja m uiden 



 

 

yhteisessä om istuksessa ja m ääräysvallassa olevissa 

yrityksissä ja niiden kesken; ja 

 sinun suostum uksesi perusteella tai antam iesi 

ohjeiden m ukaisesti. M e voim m e jakaa m yös 

koostettuja tai tunnistam attom aksi m uutettuja 

tietoja, joita ei ole kohtuuden rajoissa m ahdollista 

käyttää sinun tunnistam iseesi. 



 

 

M uiden tarjoam at 

m ainos- ja 

analytiikkapalvelut 

Voim m e antaa m uiden tarjota analytiikkapalveluja ja 

näyttää puolestam m e m ainoksia internetissä ja 

sovelluksissa. N äm ä toim ijat voivat kerätä evästeillä, 

jäljitteillä, laitetunnisteilla ja m uilla tekniikoilla tietoa 

sinun tavastasi käyttää palvelujam m e ja m uita 

verkkosivustoja ja sovelluksia, m ukaan lukien IP-

osoitteesi, verkkoselaim esi, m obiiliverkkosi tiedot, 

katsotut sivut, sivuilla tai sovelluksessa käytetty aika, 

avatut linkit ja konversiotiedot. Firstup ja m uut voivat 

käyttää näitä tietoja m uun m uassa tietojen 

analysoim iseen ja seuraam iseen, tietyn sisällön suosion 

m äärittäm iseen, sinun kiinnostuksenkohteisiisi 

kohdennetun m ainonnan ja sisällön tarjoam iseen 

palveluissam m e ja m uissa verkkosivustoissa ja 

verkkokäyttäytym isesi parem paan ym m ärtäm iseen. 

Jos haluat lisätietoja kiinnostuksenkohteisiin 

perustuvasta m ainonnasta tai haluat kieltää 

verkkoselailutietojesi hyödyntäm isen 

käyttäytym isperusteisen m ainonnan tarkoituksiin, 

vieraile osoitteessa w w w .aboutads.info/choices tai 

osoitteessa https://w w w .youronlinechoices.eu/, jos asut 

EU :ssa. 

Turvallisuus Firstup suojaa sinua koskevia tietoja häviäm iseltä, 

varastam iselta, väärinkäytöltä ja luvattom alta pääsyltä, 

luovuttam iselta, m uuttam iselta ja tuhoam iselta 

kohtuullisin toim in. 

Tietojen 

säilyttäm inen 

M e säilytäm m e kerääm iäm m e sinua koskevia tietoja 

niin kauan kuin se on tarpeen sitä tarkoitusta varten, 

johon tiedot kerättiin alun perin. Voim m e säilyttää 

tiettyjä tietoja hyväksyttäviä liiketoim innallisia 

tarkoituksia varten tai siten kuin laissa edellytetään. 



 

 

Tietojen 

siirtäm inen 

Yhdysvaltoihin ja 

m uihin m aihin 

Firstupin kotipaikka on Yhdysvalloissa, ja m e 

käsittelem m e ja säilytäm m e tietoja Yhdysvalloissa. 

Siksi m e tai m eidän palveluntarjoajam m e voivat siirtää 

tietojasi lainkäyttöalueille ja säilyttää tai käsitellä niitä 

lainkäyttöalueilla, jotka eivät välttäm ättä tarjoa 

vastaavaa tietosuojan tasoa kuin asuinpaikkasi 

lainkäyttöalue. M e varm istam m e toim enpiteillä, että 

henkilötietojasi suojataan asianm ukaisesti 

lainkäyttöalueilla, joilla käsittelem m e niitä, esim erkiksi 

allekirjoittam alla EU :n kom ission m äärittäm ät 

vakiosopim uslausekkeet tai käyttäm ällä m uita 

hyväksyttyjä toim intatapoja. Jos Firstup siirtää 

henkilötietoja viranom aisille Euroopan talousalueen 

(”ETA-alue”), Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin 

ulkopuolelle lain edellyttäessä sitä, sitä koskeva 

nim enom ainen suostum us on saatu tai siirto perustuu 

Social Choruksen tai osapuolen tietosuojaan liittyvään 

oikeutettuun etuun, esim erkiksi sisäisiin hallinnollisiin 

tarkoituksiin, kun m ikään rekisteröidyn oikeutettu etu 

ei saa korkeam paa panoarvoa. 

ETA-alueen, 

Yhdistyneen 

kuningaskunnan ja 

Sveitsin asukkaat 

Jos asut ETA-alueella, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa tai Sveitsissä, sinulla on tiettyjä 

henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä lakiin perustuvia 

oikeuksia ja turvakeinoja. 

Käsittelyn oikeusperusta 

Jos asut ETA-alueella, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa tai Sveitsissä, käsittelem m e 

henkilötietojasi vain seuraavissa olosuhteissa: 

 H enkilötietojesi käsittely perustuu m eidän 

oikeutettuun etuum m e, esim erkiksi tarpeeseen 

lähettää sinulle viestejä sinua m ahdollisesti 

kiinnostavista tuotteista tai palveluista. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Jos asut ETA-alueella, Yhdistyneessä 



 

 

kuningaskunnassa tai Sveitsissä, sinulla on oikeus 

saada pääsy hallussam m e oleviin henkilötietoihisi ja 

pyytää henkilötietojesi oikaisem ista, poistam ista tai 

siirtäm istä. Voit käyttää oikeuksiasi m yös ottam alla 

m eihin yhteyttä jäljem pänä ilm oitettuja yhteystietoja 

käyttäm ällä. Sinulla voi m yös olla oikeus vastustaa 

tiettyä käsittelyä, siirtää tiedot järjestelm ästä toiseen 

tai vaatia käsittelyn rajoittam ista. Jos olet saanut 

pääsyn palveluihim m e työpaikkasi ohjelm an kautta ja 

haluat käyttää jotain näistä oikeuksistasi, ota yhteyttä 

palvelujam m e käyttävään työnantajaasi. 

Kysym ykset ja valitukset 

Jos asut ETA-alueella, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa tai Sveitsissä ja sinulla on m eidän 

henkilötietojen käsittelyä koskevia huolenaiheita, joita 

em m e ole voineet ratkaista, sinulla on oikeus jättää 

valitus asuinm aasi tietosuojaviranom aiselle. Paikallisen 

tietosuojaviranom aisen yhteystiedot ovat saatavilla 

seuraavasta 

osoitteesta: https://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/structure/data-protection-

authorities/index_en.htm  tai https://w w w .edoeb.adm in.

ch/edoeb/en/hom e/the-fdpic/links/data-protection—

sw itzerland.htm l. 

Privacy Shield -

järjestelyjen 

noudattam inen 

Firstup on vetäytynyt Yhdysvaltain kauppam inisteriön 

Privacy Shield -järjestelyistä, jotka koskevat Euroopan 

unionista, Euroopan talousalueelta ja Sveitsistä 

Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen kerääm istä, 

käyttäm istä ja säilyttäm istä. Firstup soveltaa Privacy 

Shield -periaatteita edelleen henkilötietoihin, jotka se 

vastaanotti Privacy Shield -ohjelm aan osallistuessaan. 

Käyttäjän valinnat Tilitiedot 

Yksityishenkilöillä saattaa olla oikeus rajoittaa heidän 

henkilötietojensa käyttöä ja luovuttam ista Privacy 

Shieldin periaatteiden edellyttäm ällä tavalla 



 

 

esim erkiksi m äärittäm ällä, luovutetaanko hänen 

henkilötietojaan kolm ansille osapuolille tai 

käytetäänkö niitä käyttötarkoituksiin, jotka poikkeavat 

olennaisesti tarkoituksesta, jota varten henkilötiedot 

kerättiin alun perin tai johon olet ne m yöhem m in 

valtuuttanut. 

Jos haluat rajoittaa henkilötietojesi käyttöä ja 

luovuttam ista Privacy Shield -periaatteiden m ukaisesti, 

ota m eihin yhteyttä osoitteeseen  privacy@ firstup.io   

Jos käytät m eidän palvelujam m e, sinun on otettava 

yhteyttä työnantajaasi halutessasi päivittää, oikaista tai 

poistaa tietoja, joita työnantajasi kerää sinusta m eidän 

palvelujam m e käyttäm ällä.  Jos et voi tehdä niin, ota 
m eihin yhteyttä jäljem pänä ilm oitettuun osoitteeseen. 

 

Evästeet 

Suurin osa verkkoselaim ista hyväksyy evästeet 

oletusarvoisesti. Selaim en voi yleensä m äärittää 

poistam aan tai estäm ään evästeet, jos haluat tehdä 

niin. H uom aa, että jos poistat tai estät evästeet, se 

saattaa vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja 

toim intaan. 

Tietosuojaoikeudet 

Kaliforniassa 

Kaliforniassa asuvilla kuluttajilla on tiettyjä heidän 

henkilötietojaan koskevia oikeuksia, jotka perustuvat 

kuluttajien tietosuojaa koskevaan Kalifornian lakiin 

(”CCAP”, Kalifornian siviililain 1798.100 pykälästä 

alkaen) ja Shine the Light -lakiin (Kalifornian siviililain 

1798.83 pykälä). Täm ä kohta koskee sinua, jos olet 

Kalifornian asukas. 

 

Kalifornian kuluttajien tietosuojaa koskeva laki 



 

 

H enkilötietojen kerääm istä, käyttäm istä, luovuttam ista 
ja m yym istä koskevat täydentävät ilm oitukset 

H enkilötietojen kerääm inen ja käyttäm inen: O lem m e 

keränneet edeltävän 12 kuukauden aikana seuraaviin 

luokkiin kuuluvia henkilötietoja: IP-osoite, 

sähköpostiosoite, etunim i, sukunim i, puhelinnum ero, 

laitteen tiedot ja geopaikannustiedot. M e kerääm m e 

henkilötietoja edellä Tietojen käyttäm inen -kohdassa 

kuvattuja liiketoim intatarkoituksia ja kaupallisia 

tarkoituksia varten. 

H enkilötietojen luovuttam inen: M e voim m e jakaa 

henkilötietojasi kolm ansille osapuolille siten kuin edellä 

Tietojen jakam inen -kohdassa on kuvattu. O lem m e 

luovuttaneet edeltävän 12 kuukauden aikana seuraaviin 

luokkiin kuuluvia henkilötietoja 

liiketoim intatarkoituksia tai kaupallisia tarkoituksia 

varten: IP-osoite, sähköpostiosoite, etunim i, sukunim i, 

puhelinnum ero, laitteen tiedot ja geopaikannustiedot. 

H enkilötietojen m yym inen: Kalifornian laki edellyttää, 

että m e kerrom m e läpinäkyvästi, m itä henkilötietoja 

m e ”m yym m e”. CCPA:ssa m yym inen tarkoittaa 

tilanteita, joissa henkilötietoja jaetaan 6senselle 

rahanarvoista vastasuoritusta vastaan. CCPA:n 

tulkinnasta riippuen olem m e m yyneet edeltävän 12 

kuukauden aikana seuraaviin luokkiin kuuluvia 

henkilötietoja: IP-osoitteet  Kaliforniassa asuvilla yli 16-
vuotiailla on m illoin tahansa oikeus kieltäytyä 

tällaisesta m yym isestä. M e em m e tietoisesti m yy alle 

16-vuotiaiden kuluttajien henkilötietoja. Jos haluat 

tietää tarkem m in, kuinka m e m yym m e tietoja, ja tehdä 

kieltäytym ispyynnön, käy aihetta käsittelevällä 

sivullam m e: ”D o N ot Sell M y Info”. 

Kuluttajan oikeudet 

Jos asut Kaliforniassa, sinulla on oikeus (1) pyytää 

lisätietoja henkilötietojen luokista ja nim enom aisista 

henkilötiedoista, joita olem m e keränneet, m yyneet tai 



 

 

luovuttaneet liiketoim intatarkoituksia varten edeltävän 

12 kuukauden aikana, (2) saada henkilötietosi 

poistettua ja (3) kieltäytyä henkilötietojesi m yym isestä 

soveltuvin osin ja (4) olla joutum atta syrjinnän 

kohteeksi CCPA:n m ukaisten oikeuksiesi käytön vuoksi. 

Voit esittää tällaisia pyyntöjä soittam alla num eroon 

(888) 674-1158 tai lähettäm ällä sähköpostia 

osoitteeseen  privacy@ firstup.io. Voit antaa m yyntiä 

koskevan kiellon m yös käym ällä aihetta käsittelevällä 

sivulla: ”D o N ot Sell M y Info”. Varm ennam m e pyyntösi 

lähettäm ällä sinulle sähköpostin, jossa pyydetään 

vahvistam aan henkilötietojesi käsittelyn estäm iseen 

tarvittavat tiedot.  Jos haluat nim ittää valtuutetun 

edustajan käyttäm ään näitä oikeuksiasi sinun 

puolestasi, varm enna pyyntösi soittam alla m eille 

num eroon (888) 674-1158 tai lähettäm ällä m eille 

sähköpostia. 

 

Shine the Light 
 

Kalifornian asukkailla on Kalifornian lainsäädännön 

nojalla oikeus pyytää tiettyjä tietoja siitä, kuinka heidän 

tietojaan jaetaan kolm ansille osapuolille 

suoram arkkinointitarkoituksia varten.  Jos olet 
Kalifornian asukas ja haluat esittää tällaisen pyynnön, 

ota m eihin yhteyttä soittam alla num eroon (888) 674-

1158 tai lähettäm ällä sähköpostia 

osoitteeseen  privacy@ firstup.io. 

Yhteydenotto Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, 

ota m eihin yhteyttä seuraavia yhteystietoja 

käyttäm ällä: privacy@ firstup.io 

 

Yhdysvalloissa ja m uualla EU :n ulkopuolella: 

 

Firstup Inc. 

1 M ontgom ery Street 

Suite 2150 



 

 

San Francisco, CA 94104 

Sähköpostiosoite: privacy@ firstup.io 

Puhelin: 844.975.2533 

 
EU :ssa: 
 

Firstup U K Lim ited 

N ew  Penderel H ouse, 4th Floor 

283-288 H igh H olborn, 

London W C1V 7H P 

U nited Kingdom  

Sähköpostiosoite: privacy@ firstup.io  

 


