Tietosuojaseloste
Keitä olemme
Olen Sami Raja-Halli, Ruokasodan ylläpitäjä. Verkkosivustoni
osoite on:
lähettää

http://ruokasota.fi. Ongelmatilanteissa voit
sähköpostia
osoitteeseen:
sami.raja-

halli@ruokasota.fi

Mitä henkilötietoa
miksi

keräämme

ja

Ruokasota ei kerää mitään henkilötietoja.Sivuston kävijämääriä
seuraava Google Analytics kerää sivuston analytiikkatietoja.
Sivustolla näytetään Googlen AdSense-mainoksia sekä AdServicemainoksia. Nämä yritykset noudattavat
tietosuojakäytäntöjä ja -lakeja.

kansainvälisiä

Ruokasota ei kerää tai tallenna sähköpostiosotteita tai muuta
henkilökohtaisia tietoja sivustolla kävijöistä.

Kommentit
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle,
keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän
IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien
tunnistamisen helpottamiseksi.
Sivustolle kirjoitetut kommentit tarkistetaan
hyväksymistä. Lähettäjän tietoja ei tallenneta.

ennen

Media
Ruokasotaan ei tällä hetkellä voi ladata kuvia tai muuta
sisältöä.

Evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen,
sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen.
Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei
tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia
lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.
Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa
tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan
artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.
Käyttäjien julkaisutoiminta ei ole tällä hetkellä käytössä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä
(esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta
sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on
verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen
osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä,
upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida
vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien
vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut
käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka
Ruokasota käyttää Google Analytics -analytiikkapalvelua, jolla
seurataan kävijöiden määriä. Yksittäisten kävijöiden IP tai
henkilötiedot eivät näy Ruokasodassa. Sen sijaan Googlen
analytiikkapalvelut näyttävät, missä kävijän IP-osoite
sijaitsee ja mikä nettiselain kävijällä on käytössään. Voit
tutustua Googlen tietosuojaan oheisesta linkistä.
https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi

Kenelle jaamme tietosi
Ruokasota

ei

jaa

tietoja

minnekään.

Googlen

analytiikkapalvelut voivat kerätä kävijöistä anonyymeja
tietoja, jotka jäävät Googlen tietosuojakäytäntöjen piiriin.

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Google Analytics säilyttää anonyymeja kävijämäärätietoja 26 kk
analytiikkatarkoituksiin.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan
tietoosi
Rekisteröityminen Ruokasodan käyttäjäksi lopetettiin, koska se
ei toiminut toivotulla tavalla. Kaikki käyttäjätiedot aiemmin
rekisteröityneiltä käyttäjiltä on poistettu eikä Ruokasodassa
ole minkäänlaista asiakasrekistereitä.
Ruokasodasta

saattoi

aiemmin

tilata

uutiskirjeen,

mutta

tilaajien vähyyden vuoksi tätä palvelua ei koskaan otettu
varsinaisesti käyttöön. Uutiskirjeen tilaajaksi kirjautuneiden
sähköposteja ole tallennettu tai edelleenlähetetty mihinkään.

Minne lähetämme tietosi
Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun
roskapostiestopalvelun kautta.

Omat yhteystietosi
sami.raja-halli@ruokasota.fi

Lisätiedot
Ruokasota-sivustoa suojaa vahva virus- ja haittaohjelmistoilta
sekä hakkeroinneilta suojaava ohjelma. Sivuston salaus on hyvä
ja se täyttää turvallisuudesta kertovan https-sertifikaatin
edellytykset.

