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Eventapp-tietosuojakäytäntö
Observis Oy:n yleinen tietosuojaseloste kertoo miten keräämme, tallennamme ja käytämme tietojasi
käyttäessäsi Observis Oy:n palveluita. Alla on kuvattuna erityisesti Eventapp-tuotetta koskevat
tietosuojakäytännöt. Tässä tietosuojakäytännössä Eventapp-tuotteella tarkoitetaan Android- tai
iOS-kaupoista ladattavia ja Android- tai iOS-järjestelmiin asennettavia Eventapp-mobiilisovelluksia
(myöhemmin viitattu myös “Sovellus”). Sovellukset on nimitetty ja teemoitettu muun muassa seuraaville
tapahtumille: Wanaja Festival, Simerock, Aalto Festival, We Love The 90’s Festival, Jurassic Rock, Kuopio
RockCock, Tammerfest, Summer Up, Jysäri Himos, Iskelmä Festivaali ja Himos Juhannus.

Tietojen oikeellisuus
Observis Oy:n asiakkaat (myöhemmin viitattu myös “Tapahtumien Järjestäjät”) tuottavat muun muassa
seuraavaa Sovelluksissa näytettävää t ietosisältöä:
-

Tapahtuman aikataulu
Tapahtuman ohjelmat ja aktiviteetit
Tapahtuman ohjelmien ja aktiviteettien kuvaustekstit
Tapahtuman kartta
Tapahtuman infoteksti
Sosiaalisen median syöte
Sovelluksen vastaanottamat Push-ilmoitukset
Mainokset

Observis Oy:llä ei ole mahdollisuutta tarkistaa näiden tietojen oikeellisuutta. Observis Oy ei siten ole
millään tavalla vastuussa Sovellusten sisältöjen oikeellisuudesta tai mahdollisten väärien sisältöjen
aiheuttamista vahingoista.

Kerätyt tiedot
Keräämme seuraavia käyttäjän ominaisuustietoja Sovelluksen käytön aikana:
-

Käyttäjän ikä asetettuna johonkin seuraavista kategorioista: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ja
65+
Sovelluskauppa, josta Sovellus on ladattu ja asennettu
Sovellusversio, esimerkiksi Android tai iOS
Maa, jonka sisällä käyttäjä oleskelee
Laitteen valmistajan nimi, esimerkiksi Motorola, LG tai Samsung
Laitekategoria, esimerkiksi “mobile” tai “tablet”
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-

-

Laitteen malli, esimerkiksi iPhone 5s tai SM-J500M
Aikaleima pyöristettynä seuraavaan tuntiin, jolloin käyttäjä ensimmäistä kertaa on avannut
Sovelluksen
Sukupuoli, joko mies tai nainen
Kiinnostuksen kohteet, esimerkiksi “Arts & Entertainment, Games, Sports”
Laitteen käyttöjärjestelmään asetettu käytössä oleva kielivalinta, esimerkiksi en-us tai pt-br
Uusi tai vakiintunut Sovelluksen käyttäjä: käyttäjä määritellään uudeksi Sovelluksen käyttäjäksi
avatessaan Sovelluksen ensimmäisenä viimeisen seitsemän päivän sisään ja vakiintuneeksi
avatessaan sovelluksen ensimmäisenä yli seitsemään päivään
Laitteen käyttöjärjestelmän versio, esimerkiksi 9.3.2 tai 5.1.1

Käytämme yllä lueteltuja kerättyjä käyttäjän ominaisuustietoja Sovelluksen käyttötilastojen tarkasteluun,
jotta voisimme ymmärtää Sovelluksen käyttäjiä ja heidän mieltymyksiään, mikä auttaa meitä
parantamaan Sovellusta ja sen käyttökokemusta, parantamaan ja kehittämään liiketoimintaa mukaan
lukien tuotekehitys, sekä palvelemaan asiakkaitamme. Emme kerää, käytä tai tallenna mitään sellaisia
tietoja, joita yhdistelemällä kerättyihin tietoihin voitaisiin tunnistaa yksittäinen Sovellusten käyttäjä.
Emme käytä yllä lueteltuja kerättyjä käyttäjän ominaisuustietoja suoramarkkinointiin, emmekä suorita
minkäänlaista Sovellusten käyttäjiin kohdistuvaa tai muuta automaattista päätöksentekoa minkään
kerättyjen tietojen pohjalta. Tapahtumien Järjestäjillä ei ole suoraa pääsyä mihinkään yllä lueteltuihin
kerättyihin tietoihin, sen sijaan asiakaspalveluna saatamme luovuttaa yllä lueteltuja kerättyjä käyttäjän
ominaisuustietoja Sovellusten käyttötilastojen muodossa Tapahtumien Järjestäjille asiakaspalvelun
tarkoituksiin.

Sovelluksia koskevat käytännöt
Sovelluksia koskevat erilliset käytännöt:
●

●

Antamalla suostumuksesi Sovellus käyttää tarkkaa sijainti-/paikkatietoasi näyttääkseen
sijaintisi kartalla. Sovellus ei jaa tarkkaa sijainti-/paikkatietoasi eteenpäin, eikä tallenna sitä
Sovellukseen tai Sovelluksen käyttämään tietokantaan tai muuhun rekisteriin. Voit peruuttaa
suostumuksesi peruuttamalla Sovelluksen luvan käyttää tarkkaa sijainti-/paikkatietoasi laitteesi
asetuksista, tai poistamalla Sovelluksen laitteestasi.
Sovellus käyttää yksilöllistä sovellustasolla luotua Sovelluskohtaista Instance ID-tunnusta
tapahtuman järjestäjän tuottamien Push-ilmoitusten vastaanottamiseen laitteeseesi.
Asentamalla Sovelluksen, voit vastaanottaa Push-ilmoituksia laitteeseesi. Voit peruuttaa tulevien
Push-ilmoitusten vastaanottamisen poistamalla valinnan “Ilmoitukset” Sovelluksen asetuksista,
tai poistamalla Sovelluksen laitteestasi.

Muuten sovelletaan O
 bservis Oy:n yleistä tietosuojaselostetta.
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