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Talk-verkkolehden tietosuojailmoitus
Talk-verkkolehteä voi lukea kuka tahansa eikä lukeminen edellytä rekisteröitymistä. Muilta osin
käsittelemme henkilötietoja seuraavilla tavoilla.
Talk-verkkolehden tilaus
Voit tilata Talk-verkkolehden sähköpostiisi. Käytämme sähköpostiosoitettasi vain lähettääksemme sinulle
Talk-verkkolehden uusimmat artikkelit sähköpostiisi. Voit milloin tahansa peruuttaa tilauksen sähköpostin
yhteydessä olevalla peruutuslinkillä.
Sähköpostiosoitteesi poistuu Talk-lehden tilaajarekisteristä automaattisesti, jos peruutat tilauksen.
Artikkelien kommentointi
Voit kommentoida sivustolla olevia artikkeleita. Antamasi nimitiedot näkyvät kommentin yhteydessä.
Käytämme kommenteissa olevaa sähköpostiosoitettasi yhteydenottoihin vain silloin, kun meidän pitää
jostain syystä jättää kommenttisi julkaisematta. Sähköpostiosoitetta ei käytetä markkinointiin.
Yhteydenottolomake
Voit lähettää meille viestin yhteydenottolomakkeella. Kysymme sähköpostiosoitettasi, jotta voimme
vastata sinulle lähettämääsi yhteydenottopyyntöön. Yhteydenottolomakkeen tiedot välittyvät Talkverkkolehdestä vastaaville tahoille Turun AMK:ssa.
Palvelusta vastaava henkilö vastaa käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tapauksesta riippuen
tietoja voidaan ohjata eteenpäin organisaation sisällä, jotta asiakkaan palvelupyyntö saadaan toteutettua.
Yhteydenottolomakkeen tiedot tallentuvat Turun AMK:n palvelimelle. Lomakkeiden tiedoista
muodostetaan vuosittain tilastollinen raportti, jotta Turun AMK voi kehittää ja analysoida tarjoamiaan
palveluprosesseja. Käyttäjän yhteystietoja ei tallenneta vuosiraporttiin. Kun yhteystietoja ei enää tarvita,
ne poistetaan.
Tilastointisovellus ja kävijäseuranta
Sivustolla on käytössä tilastointiin ja kävijäseurantaan tarkoitettu sovellus Google Analytics. Sovellus kerää
tilastollisia tietoja, joista ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Tilastojen keräämisessä käytetään apuna
evästeitä, joista on lisätietoja alempana.
Jos haluat lisätietoa Google Analyticsista, vieraille sivustolla: http://www.google.com/analytics/. Voit estää
Google Analyticsin ja siihen liittyvien evästeiden toiminnan ottamalla käyttöön erillisen selaimen lisäosan
osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Jos vierailet verkkosivustoillamme ja selaimesi on asetettu vastaanottamaan evästeitä, pidämme tätä
osoituksena siitä, että hyväksyt evästeidemme käytön.
Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä
tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuston oikean toiminnan. Evästeitä voidaan hyödyntää esimerkiksi
sivuston tietoturvan toteuttamiseen, teknisen toiminnan varmistamiseen sekä kävijäseurantaohjelmistojen
toimintaan. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai sillä olevia tiedostoja.
Tekniseen toimintaan liittyvien evästeiden lisäksi käytössä on seuraavat kävijäseurantaohjelmiston
evästeet: _ga, _gat, _gid.
Kyseisiä evästeitä käytetään erottelemaan sivuston kävijät toisistaan ja tilastoimaan, millä sivuilla käyttäjä
vierailee.
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Sosiaalisen median yhteisöpalvelut
Turun AMK:n www-sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja sosiaalisen median
yhteisöpalveluihin, kuten Facebookiin, LinkedIniin ja Twitteriin. Sivuillamme olevat liitännäiset latautuvat
palveluiden omilta palvelimilta. Yhteisöpalveluiden liitännäiset saattavat kerätä tietoa kävijän vierailusta
yhteisöpalvelun omien käyttö- ja tietosuojaehtojen mukaisesti. Kolmansien osapuolten sovelluksiin
sovelletaan näiden palveluiden omia käyttö- ja tietosuojaehtoja.
Lisätietoja Turun ammattikorkeakoulun tietosuojasta sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät
osoitteesta https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/

