
LetMeKnow.fi -palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste 
 
Käyttöehdot 
 
Päiväys 20.3.2019. Nämä ehdot korvaavat aiemmat ehdot. 
 
1. Yleistä 
Tämä asiakirja sisältää H-Rod Consulting Oy:n, y-tunnus 2888602-6, (jäljempänä "Palvelun 
tarjoaja") LetMeKnow.fi -palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot. 
Käyttäessään ilmaisversiota tai vaihtoehtoisesti maksettuaan alla kohdassa 5 mainitut maksut ja 
saatuaan käyttäjätunnuksen/salasanan (jäljempänä "Käyttäjätunnus") on Palvelun käyttäjä 
hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan. 
 
2. Käyttöoikeus 
Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun 
käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan 
tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. 
Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen. 
 
3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet 
 
3.1 Aineistot ja tekijänoikeus 
Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja 
materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. 
 
Palvelussa Palvelun käyttäjälle syntyvä data on Palvelun käyttäjän omaisuutta ja Palvelun 
tarjoajalla ei ole siihen oikeuksia. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain 
omassa liiketoiminnassaan. 
 
3.2 Kustannukset 
Palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista 
kuten esimerkiksi Palvelun käyttäjän päätelaitteista ja ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja 
tietoliikennemaksuista. 
 
3.3 Korvausvelvollisuus 
Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa 
Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö 
aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun 
tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti. 
 
3.4 Tarkistusvelvollisuus 
Palvelun käyttäminen ei ole riittävä keino hoitaa yrityksen asioita ja Palvelun käyttäjä on 
velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistuttamaan Palvelun tarjoaman informaation 
ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden omaan liiketoimintaansa pätevällä asiantuntijalla. 
 
4. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet 



 
4.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset 
Palvelu sisältää ja käsittelee yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole 
luonteeltaan yrityskohtaista neuvontaa ja/tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin 
vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan. 
Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun 
tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Palvelun käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja. 
 
4.2 Palvelun saatavuus 
Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan järjestämällä palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii 
toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja 
varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syiden takia. 
 
5. Palvelun hinta, sopimuksen kestoaika ja irtisanominen 
Palvelun maksullisen version kuukausihinta on toistaiseksi voimassaolevalla tilauksella 19 € + alv 
%. Tämän summan maksamalla Palvelun käyttäjä on oikeutettu käyttämään tilauksesta seuraavan 
kalenterikuukauden vastaavaan päivämäärän asti. Palvelun hinta on aina sama, riippumatta siitä 
mihin aikaan vuodesta käyttäjä liittyy Palvelun käyttäjäksi ja Palvelun käytön lopettaminen kesken 
kuukauden ei oikeuta maksupalautukseen. Mikäli palvelun käyttäjä ei irtisano sähköpostitse tai 
muuten kirjallisesti Palvelua päättymään viimeistään seuraavana maksupäivänä, jatkuu Palvelun 
käyttöoikeus toistaiseksi kuukauden kerrallaan. Palvelun tarjoaja ilmoittaa mahdollisesta 
hinnankorotuksesta tai muista Palvelua koskevista muutoksista seuraavalle kalenterikuukaudelle 
viimeistään kuun 1. päivänä ja laskuttaa seuraavassa kuussa uuden Palvelun käyttömaksun 
Palvelun käyttäjältä. 
 
6. Riitojen ratkaisu 
Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön 
mukaan. 
 
 
 

Rekisteriseloste 
 
Rekisterin nimi 
 
Letmeknow.fi -palvelun asiakasrekisteri 
 
Rekisterin käyttötarkoitus 
 
Letmeknow.fi palvelun asiakasrekisteri, asiakkaiden yhteystietoja ja liiketoimintaa varten. 
 
Rekisterin ylläpitäjä: H-Rod Consulting Oy, 2888602-6, puh. 0405600825 
 
Rekisteröidyt 
 



Letmeknow.fi-palvelun asiakkaat ja asiakkaiden yhteyshenkilöt. 
 
Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
 
Henkilötietoja käsitellään asiakas- tai käyttäjäsuhteen perusteella. 
 
Henkilötietojen käsittelyn ja asiakasrekisterin käyttötarkoitus 
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

• Asiakkaiden ja käyttäjien rekisteröinti 
• Sähköinen ja muu asiakasviestintä 
• Asiakkuuteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen 
• Asiakkaiden ja Letmeknow’n tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset 
• Analysointi ja tilastointi 
• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 

 
Rekisteriin tallennettavat tiedot             
 
Asiakasrekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja. 
 
Yritystiedot 

• yrityksen perustiedot 
• y-tunnus 
• yrityksen yhteystiedot 
• käynti-, postitus- ja laskutusosoite 
• puhelinnumero 
• sähköposti 

 
Henkilötiedot 

• asiakasyrityksen kontaktit 
• nimi 
• kontaktien yhteystiedot 
• osoitetiedot 
• puhelinnumero 
• sähköposti 

 
Asiakkuutta koskevat tiedot 
 

• liittymistiedot 
• asiakkuuden päättäminen ja siihen liittyvät syyt 
• laskutus- ja maksutiedot 
• tuote- ja tilaustiedot 
• asiakaspalautteet ja yhteydenotot 



 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 
hkorhola@letmeknow.fi  
 
Tarkastusoikeus 
 
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi 
virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 
 
Vastustamisoikeus 
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme 
käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain 
henkilötietojasi. 
 
Poisto-oikeus 
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, 
sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen 
joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 
Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, 
kunnes asia saadaan ratkaistua. 
 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi 
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Asiakasyritystä tai asiakkaan kontaktihenkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 
Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, kautta tai 
muulla vastaavalla tavalla 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 
Emme myy tai vuokraa asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja 
kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: 
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen 
suostumuksensa. 
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, 
että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan 
luovuttaa uuden organisaation sisällä. 



 
Käsittelyn kesto 
 
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Asiakasyritykseen liittyvien 
henkilöiden tiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua asiakkuuden päättymisestä. 
 
Henkilötietojen käsittelijät 
 
Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät H-Rod Consultingin henkilökunta. 
 
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin 
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
 
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Evästeet ja selailun seuranta 
 
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden 
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni 
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein 
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme 
vierailevat selaimet. 
 
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa 
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.  
 
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin, mutta emme vastaa 
näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme 
tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 
 
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi 
turvallisuuden varmistamiseksi.  

• Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.  
• Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.  
• Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat 

oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 



• Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. 
• Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy 

asiattomilta on estetty.  
• Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 
• Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 

 


