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Tietosuoja ja evästeet 

Evästeiden käyttö 
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle 
tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuilla ja lisäävät 
käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi. 
Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys 
sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja 
esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, 
mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-
osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät 
kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien 
evästeiden avulla. 
Voimme hyödyntää evästeitä myös mainosten näyttämiseen vierailun jälkeen muilla sivustoilla ns. 
remarketing-mainosten kautta. Tällöin tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi 
ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten mainostajille. 
Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat 
selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden 
käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä 
tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin 
vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen. 
  

AIP Pikamallinnus Oy:n asiakasrekisterin 
tietosuojaseloste 
Päivitetty 25.1.2023 
1. Rekisterin pitäjä 
AIP Pikamallinnus Oy (YT 2466384-5) Koneistajantie 3A, 06450 Porvoo puh. 010 325 6161 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Johanna Pellinen,  Johanna Pellinen (at) aipworks.fi 
3. Rekisterin nimi 
AIP Pikamallinnus Oy:n Customer Database 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään. 
5. Rekisterin tietosisältö 
Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot, meillä on vain yritysasiakkaita: 

• Yrityksen nimi 

• Yhteystiedot 

• Laskutustiedot 

• Y-tunnus 

• Yhteyshenkilöt, työsähköposti, työpuhelin, vastuualue 

 

Rekisteriin on pääsy tietyillä nimetyillä AIP Pikamallinnus Oy:n työntekijöillä. 

 
Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. 
Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, 
projekteista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidosta. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää 
luottotietoja sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. 
Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä. 
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6.  Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta. 
7. Tietojen luovutus 
Emme luovuta asiakkaisiimme liittyviä henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta 
jäljempänä kuvattuja tapauksia ja lisenssiehtojen puitteissa tapahtuvaa luovutusta ohjelmien 
valmistajille. 
Palveluntarjoajat:  Annamme tietyille luotettaville kolmansille osapuolille tehtäväksi suorittaa toimintoja 
ja palveluita AIP Pikamallinnus Oy:lle. Jaamme henkilötietojasi näille kolmansille osapuolille, mutta vain 
siinä määrin kuin on tarpeen näiden toimintojen suorittamiseksi ja palveluiden toimittamiseksi sekä 
sellaisten sitovien sopimusvelvoitteiden mukaisesti, joissa näitä kolmansia osapuolia vaaditaan 
ylläpitämään yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa. 
Julkiset viranomaiset, kuten lainvalvontaviranomaiset: AIP Pikamallinnus Oy tekee yhteistyötä valtion 
ja lainvalvontaviranomaisten tai yksityisten osapuolten kanssa lain noudattamiseksi. Saatamme 
luovuttaa tietoja valtiolle tai lainvalvontaviranomaisille tai yksityisille osapuolille siinä määrin kuin oman 
harkintamme mukaan katsomme olevan tarpeen tai asianmukaista kanteisiin ja oikeudenkäynteihin 
vastaamiseksi, AIP Pikamallinnus Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuuden ja oikeuksien 
suojaamiseksi, yleisön tai yksilön turvallisuuden varmistamiseksi, laittoman, epäeettisen tai 
kannekelpoisen toiminnan estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai lain noudattamiseksi. 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisterimme tietoja ei siirretä EU tai ETA alueen ulkopuolelle. Poikkeuksena asiakkaan hyväksymien 
lisenssiehtojen mukainen siirto. 
 
 

 


