
Tietosuojaseloste
Editor käsittelee asiakkaidensa, toimittajiensa, verkkosivujensa vierailijoiden sekä
Wematchu-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja. Käsittelemme
henkilötietoja palveluidemme ja rekrytoinnin yhteydessä sekä paremman käyttökokemuksen
tarjoamiseksi.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, mitä henkilötietoja keräämme ja miten
näitä tietoja käytämme. Tämä tietosuojaseloste ei kuitenkaan koske journalistisessa
tarkoituksessa kerättyjä henkilötietoja.

Viimeksi päivitetty 2.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Editor Helsinki Oy
Kanavaranta 7 C 13, 00160 Helsinki

tuotanto@editorhelsinki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jenni Hyttinen, tuotantopäälikkö
jenni.hyttinen@editorhelsinki.fi

Voit kysyä tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä tai käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi
ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.

3. Mihin tarkoitukseen ja millä perusteella käsittelemme
henkilötietoja?
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain silloin, kun siihen on olemassa oikeudellinen
peruste. Lisäksi käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen seuraavien
tarkoitusten toteuttamiseksi:

● Palvelujen tarjoaminen
Käsittelemme henkilötietojasi palvelujemme toteuttamista varten. Henkilötietoja
käsitellään esimerkiksi käyttäjän tunnistamiseen Wematchu-palvelun käytön
yhteydessä sekä laskutuksen toteuttamiseksi. Wematchu-palvelussa käyttäjä voi
valita erilaisia palvelukokonaisuuksia, joiden tarjoaminen edellyttää henkilötietojen
käsittelyä. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi työhakemuksen jättäminen palvelua
käyttävälle yritykselle ja uutiskirjeen tilaaminen. Tällöin henkilötietojen käsittely
perustuu palvelun käyttäjän ja Editorin väliseen sopimukseen.



● Rekrytointi
Mikäli lähetät meille työhakemuksen, käsittelemme henkilötietojasi rekrytointia
varten. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä
tarpeellisia tietoja rekrytointiprosessin toteuttamista varten.

● Palvelujen kehittäminen ja analytiikka
Käsittelemme palvelujen käyttöön liittyviä tietoja kehittääksemme palveluitamme ja
verkkosivujamme sekä mitataksemme ja parantaaksemme palveluiden ja niiden
sisällön kiinnostavuutta ja tavoittavuutta. Tähän tarkoitukseen käytettäviä tietoja
keräämme sekä evästeiden avulla että palvelun käytön kautta. Evästeiden avulla
kerätyn tiedon käsittely perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen, jonka voit
myös peruuttaa koska tahansa evästeasetuksista. Voit lukea lisää evästeistä tämän
tietosuojaselosteen kohdasta 8. Palvelujen käytön perusteella saadun tiedon
käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kehittää palveluitamme.

● Asiakassuhteiden hallinta
Käsittelemme henkilötietoja asiakaspalautteiden ja muun asiakasviestinnän
käsittelemiseksi sekä asiakassuhteiden hallinnoimiseksi. Tällöin henkilötietojen
käsittely perustuu oikeutettuun etuumme huolehtia asiakassuhteistamme
asianmukaisesti.

● Palveluiden tekninen kehitys ja toimivuuden varmistaminen
Käsittelemme henkilötietoja palveluiden tekniseen kehitykseen, tietoturvasta
huolehtimiseen ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn. Tällöin käsittely perustuu
oikeutettuun etuumme varmistaa palvelujemme toiminta ja asianmukainen käyttö.

● Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
Käsittelemme henkilötietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten
kirjanpidon toteuttamiseksi, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu näihin
lakisääteisiin vaatimuksiin.

Kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, arvioimme erityisen tarkasti
käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta erityisesti rekisteröidyn etujen ja oikeuksien
kannalta.

4. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä niitä keräämme?
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat edellisessä kohdassa määriteltyjen
käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia. Se, minkälaista tietoa käyttäjistä keräämme, riippuu
käyttötarkoituksesta.

Lähtökohtaisesti käsittelemme tietoja, jotka annat meille itse esimerkiksi rekisteröitymisen
yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat:

● Perustiedot ja tunnistautumiseen liittyvät tiedot, kuten nimi, yhteystiedot
(sähköposti, osoite, puhelinnumero) ja käyttäjätunnus

● Yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto
● Tieto käyttäjän tilaamista uutiskirjeistä
● Työ- ja opiskeluhistoria sekä muut työpaikkaa hakiessasi antamasi tiedot



● Käyttäjän itse tuottama sisältö, kuten Wematchu-palvelussa lähettämäsi kommentit
ja muut sisällön tuottamiseen liittyvät tiedot

● Käyttäjää kuvaavat ja koskevat tiedot, kuten kieli- ja muut vastaavat valintatiedot
● Muut suostumuksellasi annetut tai luovutetut tiedot

Antamiesi tietojen lisäksi käsittelemme palvelujen ja verkkosivumme käytön yhteydessä
kerättäviä tietoja. Tällaisia tietoja ovat:

● Tekniset tiedot ja laitetiedot, kuten yksilöllinen laite- tai evästetunniste, päätelaitteen
käyttäjärjestelmä, käyttäjän selain ja selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste sekä
istunnon aika ja kesto

● Analytiikka- ja tilastotiedot, kuten web-analytiikkatyökalujen keräämät tilastotiedot.
Voit lukea lisää näistä työkaluista ja evästekäytännöistämme kohdasta 8.

● Asiakasviestinnästä kerätyt tiedot, kuten uutiskirjeiden avaamisten ja niiden
sisältämien linkkien klikkausmäärät viestinnän tavoitettavuuden seuraamiseksi

5. Keille siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi?
Palvelun toteuttamiseksi Editor käyttää seuraavia alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka
toimivat henkilötietojen käsittelijöinä:

● Tietoja säilytetään Amazon Web Servicen (AWS) palvelimilla. AWS:n
tietosuojaselosteen löydät täältä https://aws.amazon.com/privacy/.

● Asiakashallintajärjestelmänä käytämme Sugar CRM-palvelua, jonka tietosuojaseloste
on täällä https://www.sugarcrm.com/legal/privacy-policy/.

● Uutiskirjeet lähetämme Postiviidakko-palvelun avulla, jonka tietosuojaseloste on
täällä https://www.postiviidakko.fi/rekisteriseloste.html.

Mikäli haet työpaikkaa Wematchu-palvelun kautta, hakemuksessa antamasi tiedot
luovutetaan sille yritykselle, jonka työpaikkaa olet hakemassa.

Mikäli annat suostumuksesi evästeiden asettamiselle, osa kolmansien osapuolten evästeiden
avulla kerätyistä tiedoista luovutetaan tälle kolmannelle osapuolelle. Tällaisia
palveluntarjoajia ovat Google, Hotjar, Leadfeeder, Facebook ja Twitter. Voit lukea lisää
evästeistä kohdasta 8.

Lisäksi luovutamme henkilötietoja viranomaisille pakottavan lainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten
perusteella ja vain lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

6. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

https://aws.amazon.com/privacy/


7. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan niin
kauan, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi.

Tietojen säilytysaika riippuu tietojen luonteesta. Poistamme wematchu-palveluun liittyvän
käyttäjätilin, kun kyseistä tiliä ei ole käytetty 12 kuukauteen. Ennen poistoa lähetämme
käyttäjälle muistutusviestin. Samoin poistamme uutiskirjeen tilaajan tiedot ja lopetamme
uutiskirjeen lähettämisen 12 kuukauden kuluttua, mikäli et vahvista, että haluat jatkaa
tilausta. Voit myös halutessasi poistaa käyttäjätilisi tai peruuttaa uutiskirjeen milloin tahansa,
jolloin poistamme niihin liittyvät tiedot viimeistään 30 päivän kuluessa.

Muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten yhteydenottoja, säilytämme lähtökohtaisesti
asiakassuhteen voimassaoloajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytämme kuitenkin
kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Evästeiden voimassaoloajat on listattu kohdassa 8.

Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne anonyymiin muotoon, josta
yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

8. Kuinka käytämme evästeitä?
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita sivustojemme ja
palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka
selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät
vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Osa evästeistä on kolmansien osapuolten
evästeitä, jotka tallentuvat näiden palveluntarjoajien käyttöön. Tietoja ei käytetä muihin kuin
tässä selosteessa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

Osa evästeistä on istuntokohtaisia, jolloin niiden toiminta loppuu kun selain suljetaan. Osa
on niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka poistetaan tietyn ajan kuluttua, kun niiden käyttö
ei ole enää tarpeellista. Evästekohtaiset voimassaoloajat näet alla olevasta
evästelistauksesta.

Keräämme ja tallennamme muita kuin ehdottoman välttämättömiä evästeitä käyttäjän
suostumuksen perusteella. Voit antaa suostumuksesi evästeasetuksista. Voit myös peruuttaa
suostumuksesi koska tahansa, jolloin evästetiedot poistetaan heti.

Editor käyttää seuraavia työkaluja ja niiden kirjoittamia evästeitä:



Google Analytics
Google Analytics on web-analytiikkatyökalu, jota käytämme kerätäksemme tietoa
verkkosivustojemme käytöstä sivuston kehittämistä varten. Lisäksi näiden tietojen
perusteella koostamme asiakkaillemme raportteja heidän sisältönsä kattavuudesta.
Raporteista ei pysty tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä.

Evästeet asettava domain: wematchu.com (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet ja niiden voimassaoloajat: _gid, _ga, _gat (2 vuotta);
_gat_UA-190445219-1, _hjAbsoluteSessionInProgress (1 päivä)

Evästeiden tarkoitus: Eri selaimilta tulevien pyyntöjen erottaminen ja selaustietojen
liittäminen asiakkaisiin. Google Analytics kerää evästeiden avulla tietoja sivuston
käyttäjämääristä, mistä käyttäjät ovat tulleet sivustolle, mitä sivuja he ovat katselleet ja
kuinka kauan sivustolla vietetään aikaa.

Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://analytics.google.com/analytics/web/

Google Tag Manager
Evästeet asettava domain: wematchu.com (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet: _gat_gtag_UA_185951397_2

Evästeiden voimassaoloaika: Istuntokohtainen eväste

Evästeiden tarkoitus: Evästeiden hallinnointi.

Palveluntarjoajan verkkosivusto:
https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/

LeadFeeder
LeadFeeder on Google Analyticsiin kytketty web-analytiikkatyökalu, joka pyrkii
tunnistamaan sivuillamme vierailevia yrityksiä. Sen avulla voimme analysoida sivustomme
käyttöä sekä tarjota asiakkaillemme myyntiliidejä heistä kiinnostuneista tahoista.

Evästeet asettava domain: wematchu.com (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet: _lfa

Evästeiden voimassaoloaika: 2 vuotta

Evästeiden tarkoitus: Tunnistaa ja tarjota asiakkaille heitä kiinnostuneita yrityksiä.

https://analytics.google.com/analytics/web/
https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/


Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://www.leadfeeder.com/

iSoft
iSoft on tekstisisällön kuuntelupalvelu.

Evästeet asettava domain: .isoft.ai (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet: ARRAffinitySameSite, ARRAffinity

Evästeiden voimassaoloaika: Istuntokohtainen eväste

Evästeiden tarkoitus: Selaimen anonyymi yksilöinti. Käytämme näitä teknisiä tietoja
ainoastaan session hallintaan.

Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://www.isoft.ai/

Hotjar
Evästeet asettava domain: wematchu.com (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet ja niiden voimassaoloajat: _hjid (1 vuosi),
_hjIncludedInPageviewSample(1 päivä)

Evästeiden tarkoitus: Tarjota palveluntarjoajalle tietoa palvelun käytöstä ja käytettävyydestä.
Asettaa käyttäjälle yksilöllisen tunnisteen.

Palveluntarjoajan verkkosivusto:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Facebook
Evästeet asettava domain: wematchu.com ja facebook.com (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet: _fbp, fr

Evästeiden voimassaoloaika: 3 kuukautta

Evästeiden tarkoitus: Mahdollistavat Facebookin tarjoamien markkinointityökalujen käytön.

Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://www.facebook.com/policies/cookies

Twitter

https://www.leadfeeder.com/
https://www.isoft.ai/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
https://www.facebook.com/policies/cookies


Evästeet asettava domain: twitter.com (3. osapuolen eväste)

Käytettävät evästeet ja niiden voimassaoloajat: gat, eu_cn (1 vuosi); kdt (1,5 vuotta); mbox,
guest_id, personalization_id, _ga (2 vuotta); _twitter_sess, at_check (istuntokohtainen);
ads_prefs, remember_checked_on, twid, auth_token, ct0, dnt (5 vuotta), external_referer (2
viikkoa)

Evästeiden tarkoitus: Mahdollistavat käyttäjälle sisällön jakamisen Twitter-palveluun sekä
Editorin Twitterissä julkaisemien mainoskampanjoiden tavoittavuuden seurannan ja
analysoinnin.

Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

9. Kuinka suojaamme henkilötietojasi?
Käsittelemme kaikkia henkilötietoja luottamuksellisina. Käytämme asianmukaisia fyysisiä,
teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi sekä sähköisessä että
manuaalisessa muodossa olevien tietojen osalta. Pääsy tietoihin on vain niillä Editorin
palveluksessa olevilla henkilöillä, joilla työnsä puolesta on välttämätön tarve ja oikeus
käsitellä kyseisiä henkilötietoja.

Pyrimme anonymisoimaan tai pseudonymisoimaan tiedot aina kun mahdollista.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?
Editorin palveluiden käyttäjänä sinulla on seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli
henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus tarkastaa sinua koskevat tiedot ja saada niistä
jäljennös.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjaamista
tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Oikeus poistaa tiedot
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat vanhentuneet tai muutoin
perusteettomasti käsiteltävät henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Huomaa kuitenkin,
että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei
voida poistaa.

Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies


Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen edellyttäen, että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja että se tehdään automaattisesti.
Sinulla on myös oikeus saada tietosi siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on
teknisesti mahdollista.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi
käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.

Oikeus peruuttaa suostumus
Silloin, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, voit koska tahansa peruuttaa
antamasi suostumuksen. Emme sen jälkeen enää käsittele näitä henkilötietojasi, ellei
käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole ollut asianmukaista, voit reklamoida siitä 2.
kohdassa mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Lisäksi sinulla on tietosuoja-asetuksen 77
artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa tämä
valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löydät
tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta www.tietosuoja.fi.

Kaikki näitä oikeuksia koskevat pyynnöt ja vaatimukset voi tehdä kohdassa 2 mainitulle
rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta samalla kun kehitämme verkkosivujamme ja
toimintaamme. Muutokset voivat myös johtua lainsäädännön muuttumisesta. Tällöin
ilmoitamme muutoksista sinulle tällä sivullamme, jolta löydät aina myös selosteen
viimeisimmän version.

http://www.tietosuoja.fi

