
Käyttöehdot ja tietosuojalomake (18.10.2020) (12.1.2021) 
Käyttöehdot 

Homman nimi on matematiikka pidättää oikeudet muuttaa käyttöehtoja milloin 
tahansa. 

Käyttäjätunnukset saanut oppilas sitoutuu pitämään tunnukset salassa eikä luovuta 
niitä kolmannelle osapuolelle. Oppilaan huoltajat saavat kuitenkin käyttää oppilaan 
tunnuksia.  Käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Homman nimi on matematiikan 
omistuksessa eikä oppilaalla tai Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden 
päätyttyä. 

Käyttäjätunnukset ovat kirjautumista sekä tilastointia varten. Homman nimi on 
matematiikka ei anna niistä saatavia tietoja kolmannelle osapuolelle. 

Homma nimi on matematiikka on palvelimen (webhotelli.fi) järjestelmässä, joka 
saattaa tallentaa väliaikaistiedostoja toimiakseen moitteettomasti. 

Homman nimi on matematiikka ei ota mitään vastuuta nettisivujen toimivuudesta. 

Homman nimi on matematiikka ei ota mitään vastuuta sivujen sisällön 
paikansapitävyydestä taikka oikeellisuudesta. 

Homman nimi on matematiikka pidättää kaikki tekijänoikeudet itsellään. 

Käyttäjä sitoutuu Homman nimi on matematiikan ylläpitäjän kanssa sopimukseen, 
jonka mukaan kaikkien tästä www-sivustosta johtuvien kiistojen selvittämiseksi 
sovelletaan Suomen lakia. 

 
 
Tietosuojaseloste  
Verkkosivustomme osoite on: http://www.hommannimionmatematiikka.com/ 

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi 

 
Kommentit 
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme 
kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen 
versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. 

http://www.hommannimionmatematiikka.com/ylakoulu


Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä 
kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. 
Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää 
Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. 
Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta 
https://automattic.com/privacy/. 

 
Media 
Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, 
joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja 
katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on. 
 
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.  

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka 
päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa. 

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä 
näyttöasetuksesi.  

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen 
evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n.  
 
 
 
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. 

https://automattic.com/privacy/


 
Analytiikka 
Sivusto käyttää Google Analytics -kävijäseurantaa  
 
Kenelle jaamme tietosi 
Lain perusteella luovutamme tietoja viranomaisille, muuten emme luovuta tietoja. 
 
Kuinka kauan säilytämme tietoa 
Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä 
tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit 
automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. 

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. 
Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan 
milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät 
voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja. 

 
Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi 
Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää 
koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet 
meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen 
poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, 
juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hommannimionmatematiikka.com tietosuojaseloste 
 
Rekisterinpitäjä 
Miikka Mattila, 
Repsikkapojantie 15 
90420 OULU 
puhelin 0505 594 437 
 
sähköposti: info@hommannimionmatematiikka.com 
 

mailto:info@hommannimionmatematiikka.com


Yhteyshenkilö 
Miikka Mattila,  0505 594 437, info@hommannimionmatematiikka.com 
 
Rekisteröidyt henkilöt 
Hommannimionmatematiikka.com sivuille kirjautuneet ja hyväksytyt jäsenet. 
 
Rekisterin tiedot ja käyttötarkoitus 
Rekisteriin merkitään jäsenten itsensä antamat tiedot: 
nimi, 
sähköpostiosoite, 
koulu, 
IP-osoitteet ja selaimen versiotiedot 
H5P tehtävien tulokset 
 
Tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: 
kirjautumiseen 
tehtävien vastausten tallentamiseen 
laskuttaminen ja seuranta 
oppilaiden oppimistulosten seurantaan 
 
Tietojen tallennustapa ja suojaaminen: 
Rekisteri ylläpidetään vain sähköisenä. Tiedot tallentuvat webhotelli.fi palvelimelle, jonne 
kirjaudutaan vain pääkäyttäjän salasanan kautta. Koneen tietoturvaa ylläpidetään.  
 
Tietojen säilyttäminen: 
Jokaiselle koululle muodostetaan oma sivusto hommannimionmatematiikka.com/koulun 
nimi. Käyttäjätunnukset ja sivusto poistetaan jokaisen lukuvuoden päätteeksi (kesäkuun 
aikana). Oppilaskohtaiset tiedot poistetaan pyydettäessä. Kokeilutunnukset 

lukuvuotena 2020 – 2021 ovat kuitenkin sivuston 

hommannimionmatematiikka.com/2021 tai 

hommannimionmatematiikka.com/2020 alla. Syksyllä 2020 luodut 

tunnukset ovat molempien sivustojen alla. 
 
Tietojen käyttäjät 
Miikka Mattila 
 
Rekisteröityjen oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot ja vaatia ne 
oikaistavaksi vastaamaan hänen antamiaan tietoja. 

mailto:info@hommannimionmatematiikka.com

