
BABYSITTER.FI:N 

TIETOSUOJALAUSUNTO 

 

Babysitter.fi pitää yksityisyydestäsi huolehtimista erittäin vakavana asiana ja käsittelee sekä käyttää tietojasi 

turvallisella tavalla. Taatakseen yksityisyytesi Babysitter.fi toimii aina “Henkilökohtaisten tietojen 

suojelemisen lain” mukaan. Tämä sivu sisältää Babysitter.fi:n Tietosuojalausunnon. Neuvomme sinua 

tutustumaan huolellisesti tähän Tietosuojalausuntoon. Sanat, jotka on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä 

Tietosuojalausunnossa, on määritelty käyttöehdoissa. 

 

 

1. Mikä on Babysitter.fi? 

 

Babysitter.fi on verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on saattaa verkkosivun kautta yhteen yksityishenkilöt, 

jotka haluavat järjestää väliaikaista lastenhoitoa lapselleen/lapsilleen toisten yksityishenkilöiden tai 

ammattilaisten toimesta yksityishenkilöiden tai ammattihenkilöiden kanssa, jotka ovat valmistautuneet 

tarjoamaan lastenhoitopalveluja yksityishenkilöille. Käyttäjät voivat muodostaa Profiilien perusteella 

mielipiteen muiden Käyttäjien ominaispiirteistä ja ominaisuuksista. 

 

Babysitter.fi on osa besloten vennootschap:ia (“rajoitettua yritystä”) 2Care4Kids Group B.V.:ia, joka toimii 

myös nimellä QuieroCanguro.es, ja jonka rekisteröity osoite on (1017 RR) Amsterdam, Kleine 

Gartmanplantsoen 10, ja joka on rekisteröity Amsterdamin kauppakamariin rekisterinumerolla 56028458. 

Tapa jolla henkilökohtaisia tietojasi talletetaan ja käytetään on rekisteröity ”Henkilökohtaisten tietojen 

suojelun lautakuntaan” rekisterinumerolla m1517431. 

 

2. Mitä tietoa Babysitter.fi kerää ja käsittelee? 

 

Profiili 

Voidaksesi ottaa yhteyttä toisiin käyttäjiin, sinun tulee ensin luoda henkilökohtainen Profiili. Kun olet luonut 

sellaisen Profiilin, sinua pyydetään antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi. Sinun ei ole pakko antaa kaikkia tietoja. 

Seuraavat tiedot ovat pakollisia kaikille käyttäjille: 

 

 Etunimi ja sukunimi 

 Voimassa oleva sähköpostiosoite ja salasana 

 Postinumero ja talon numero 

 Henkilökohtainen kuvaus 

 

Lapsenvahdeille ja lastenhoitajille myös seuraavat tiedot ovat pakollisia: 

 

 Syntymäpäivä 

 Sukupuoli 

 Tuntitaksa 

 Ajat, jolloin on käytettävissä 

 

Vaihtoehtoisesti annettavia lisätietoja ovat: 

 Matkapuhelimen numero 

 Lastenhoitokokemuksen määrä vuosissa 



 Kokemus ikäkategorioittain 

 Saadut suositukset 

 Maksimimäärä lapsia, joita olet valmis vahtimaan kerrallaan 

 Työ / opinnot 

 Tupakoitsija: kyllä/ei 

 Kielitaito 

 Asiaankuuluva pätevyys 

 

 

Vanhemmille myös seuraavat tiedot ovat pakollisia: 

 Toiveet lastenhoidon suhteen 

 Lasten määrä 

 Lasten sukupuoli 

 Lasten syntymäpäivä 

 Raskaus: kyllä/ei 

Voit muuttaa antamiasi tietoja milloin vain. 

 

Voit myös lisätä muita tietoja Profiiliisi, kuten valokuvan tai linkin verkkosivuillesi. 

 

Profiilisi on periaatteessa julkinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi nähdä sen. Voit myös säätää 

Profiilisi siten, että vain Käyttäjät, joilla on myös Profiili, voivat nähdä sen. Voit tehdä tämän asetusmuutosten 

kautta milloin vain. 

 

Sisältö 

Babysitter.fi tallettaa ja käsittelee kaikkea Sisältöä, jonka olet luonut saatavaksi Babysitter.fi –sivuston 

kautta. Jos julkaiset Sisältöä, esimerkiksi Profiilisi, muut Käyttäjät voivat käyttää tai vaikuttaa Sisältöön. 

 

Jos poistat Profiilisi, Babysitter.fi estää välittömästi pääsyn Profiiliisi. Babysitter.fi pidättää kuitenkin oikeuden 

käyttää kaikkea Sisältöä Käyttöehtojen mukaisesti. Jotta Babysitter.fi poistaisi tai tekisi Sisällöstä anonyymia, 

tulee sinun pyytää tätä. 

 

Automaattisesti muodostunut tieto 

Jotta Babysitter.fi voisi taata tehokkaan toiminnan (esimerkiksi taata sen, että sivut näkyvät oikein ja että 

palvelu on turvallista), Babysitter.fi vaatii tiettyjä tietoja. Tämän vuoksi Babysitter.fi kerää automaattisesti 

muodostunutta tietoa surffauskäyttäytymisestäsi käyttäessäsi Babysitter.fi -palvelua. Tämä tieto koostuu IP-

osoitteestasi (tietokoneesi numero internetissä, mikä mahdollistaa tietokoneesi tunnistamisen), 

selaintyypistäsi (tietokoneohjelma, joka helpottaa verkkosivujen näyttämistä), käyttämästäsi 

tietokonejärjestelmästä ja sivuista, joilla vierailet Verkkosivustolla. 

 

Jos Babysitter.fi käyttää tätä tietoa, se on aina anonyymia. 

 

3. Mitä evästeet ovat ja kuinka Babysitter.fi käyttää niitä? 

 

Mitä ovat evästeet? 

 



Babysitter.fi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka talletetaan 

tietokoneesi kovalevylle tai muistiin. Evästeitä käytetään esimerkiksi suosikkiasetustesi säilyttämiseen 

tietyssä palvelussa, verkkosivulla tai verkkosivustolla. Evästeitä voidaan käyttää myös takaamaan, ettet näe 

tiettyjä mainoksia liian usein tai pitämään kirjaa siitä kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty. 

 

 

Millaisia evästeitä Babysitter.fi käyttää ja miksi? 

 

Pysyvät evästeet 

Verkkosivusto käyttää pysyviä evästeitä tavoitteenaan tunnistaa milloin vierailet verkkosivustolla. Tällä tavoin 

Babysitter.fi pystyy muistamaan käyttötietosi (esimerkiksi käyttäjätunnuksesi tai valitun kielen) ja tallettamaan 

tietoa siitä, oletko antanut luvan evästeille. Tämä takaa sen, ettei sinun tarvitse toistaa yhä uudelleen 

mieltymyksiäsi. Voit helposti poistaa nämä pysyvät evästeet selaimesi asetusten kautta (katso alapuolelta). 

Jos ei ole välttämätöntä tallettaa henkilökohtaisia tietojasi evästeeseen, Babysitter.fi ei tee niin. 

 

Istuntoeväste 

Verkkosivusto käyttää istuntoevästeitä tavoitteenaan tarkistaa, oletko kirjautunut sisään vai et. Tämä takaa 

sen, ettei sinun tarvitse jatkuvasti kirjautua sisään joka kerran kun navigoit toisella sivulla. Nämä evästeet 

poistetaan heti kun suljet verkkoselaimesi. 

 

Google Analytics -eväste 

Verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (“Google”). 

Google Analytics käyttää evästeitä yläpuolella kuvatulla tavalla. Tietoa, joka syntyy evästeen kautta ja 

koskee Verkkosivuston käyttämistäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) lähetetään Googlelle ja talletetaan USA:n 

servereihin. Google on Amerikan kauppaministeriön Safe Harbor –ohjelman jäsen, mikä tarkoittaa sitä, että 

henkilökohtaisia tietojasi suojellaan riittävällä tasolla. Google käyttää näitä tietoja tarjotakseen Babysitter.fi:lle 

tietoa siitä, kuinka käytät verkkosivustoa, tarjotakseen raportteja aktiivisuudesta verkkosivustolla ja 

tarjotakseen muita palveluja, jotka liittyvät verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön. Google voi 

antaa tätä tietoa kolmansien osapuolien käyttöön vain jos se on pakotettu tekemään niin lain nojalla tai jos 

kolmannet osapuolet käsittelevät tätä tietoa Googlen puolesta. Google ei voi yhdistää IP-osoitettasi muihin 

Googlen omistamiin tietoihin. 

 

Evästeet sosiaalisista verkostoista 

Verkkosivusto sisältää nappeja, joita voi käyttää tiettyjen sivujen jakamiseen Facebookissa. Nämä napit 

sisältävät pieniä koodin osia, jotka Facebook tarjoaa. Näiden koodien avulla Facebook voi sijoittaa evästeitä. 

Babysitter.fi ei voi vaikuttaa eikä se ole osallinen näihin ja neuvoo sinua konsultoimaan Facebookia 

tietosuojalausunnon osalta. 

 

 

Kuinka voin estää evästeet? 

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit aina estää tämän ominaisuuden selaimessasi. Voit myös poistaa 

evästeet, jotka on talletettu tietokoneeseesi, selaimesi kautta. Voit löytää lisätietoa tästä selaimesi 

aputoiminnon avulla. Jos estät evästeet, on mahdollista, että tietyt toiminnot eivät toimi tai että tietyt palvelut 

eivät ole saatavillasi. 

Jos halut estää vain kolmansien osapuolien sijoittamat evästeet, joiden tavoitteena on tallettaa 

surffauskäyttäytymistäsi, ole hyvä ja klikkaa seuraavaa linkkiä: http://www.youronlinechoices.eu 

 

http://www.youronlinechoices.eu/


4. Mitä tarkoituksia varten Babysitter.fi käyttää tietoja minusta?  

 

Tarkoitukset 

Babysitter.fi käyttää tietoja sinusta seuraaviin tarkoituksiin: 

 

 

 Mahdollistaakseen palvelun käytön. 

 Lähettääkseen sinulle tietoa Babysitter.fi:n omista palveluista ja vastatakseen kysymyksiin ja/tai 

valituksiin, joita sinulla saattaa olla. 

 Lähettääkseen sinulle tietoja Babysitter.fi:n yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista, jos olet 

antanut luvan tähän. 

 Tuottaakseen anonyymia tilastollista tietoa. 

 Turvatakseen Palvelun ja muuttaakseen tai parantaakseen Palvelua. 

 Käsitelläkseen maksuja. 

 Tarjotakseen tietoa sinusta kolmansille osapuolille, jos olet antanut luvan tähän tai jos sitä vaaditaan 

lain tai säädöksen nojalla. 

 

Babysitter.fi informoi sinua Palvelun kehittymisestä. Jos Palvelussa on esimerkiksi uusi laajennusosa tai jos 

siinä tehdään päivityksiä, Babysitter.fi informoi niistä sekä nykyisistä tai tulevista erityistarjouksista. 

 

Jos et halua saada sähköpostiviestejä Babysitter.fi:lta, voit peruuttaa niiden tilauksen seuraavan linkin 

kautta: www.babysitter.fi/asetukset/profiili . Linkki, joka antaa sinulle mahdollisuuden peruuttaa sähköpostien 

tilauksen, on liitetty myös jokaiseen Babysitter.fi:n sinulle lähettämään sähköpostiin.  

 

Babysitter.fi käyttää automaattisesti tuotettua tietoa tilastollisiin tarkoituksiin ja myös Babysitter.fi:n 

suojelemiseen ja parantamiseen. Näitä tietoja saatetaan tarjota kolmansille osapuolille edellyttäen, että ne 

ovat täysin anonyymeja eivätkä tämän vuoksi ole yhdistettävissä sinuun henkilökohtaisesti (ei 

henkilökohtaisia tietoja). 

 

 

Kolmansien osapuolien käyttö 

Babysitter.fi ei luovuta tietojasi kolmansille osapuolille suoriin markkinointitarkoituksiin (esimerkiksi 

erityistarjousten lähettämiseen) ilman nimenomaista lupaasi. 

 

 

Babysitter.fi saattaa luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, jos olet antanut nimenomaisen luvan tälle 

tietyn kolmannan osapuolen osalta ja/tai jos näitä tietoja ei voi yhdistää sinuun henkilökohtaisesti (sellaisia 

kuten automaattisesti tuotetut tiedot, joihin ei sisälly IP-osoitettasi). Lopuksi Babysitter.fi voi luovuttaa 

tietojasi kolmansille osapuolille, jos se on pakotettu tekemään niin lain tai säädöksen nojalla, jos 

oikeudenkäynti vaatii sitä tai jos uskomme, että on välttämätöntä tehdä niin Babysitter.fi:n oikeuksien 

suojelemiseksi. 

 

Verkkosivusto ei sisällä hyperlinkkejä, jotka klikatessasi pakottaisivat sinut siirtymään Babysitter.fi:n 

verkkosivustolta ja siirtymään toisen osapuolen verkkosivustolle. Babysitter.fi ei voi vaikuttaa palveluihin 

ja/tai verkkosivustoihin, jotka on linkitetty Babysitter.fi:n verkkosivustolta. Tämän vuoksi voi olla, että eri 

tietosuojalausunnot koskevat näitä palveluja ja/tai verkkosivustoja. Babysitter.fi:n Tietosuojalausunto koskee 

http://www.babysitter.fi/asetukset/profiili


vain (henkilökohtaisia) tietoja, jotka on saatu Palvelun kautta. Babysitter.fi ei ota mitään vastuuta 

(toiminnasta ja/tai sisällöstä) kolmansien osapuolten palveluista ja/tai verkkosivustoista. 

 

 

5. Kuinka Babysitter.fi suojelee henkilökohtaisia tietojasi? 

 

 

Babysitter.fi käyttää riittäviä teknisiä ja organisatorisia keinoja suojellakseen (henkilökohtaisia) tietojasi 

katoamiselta ja miltä tahansa laittomalta käsittelyltä. Muiden keinojen joukossa, Babysitter.fi varmistaa, että 

henkilökohtaiset tietosi on talletettu turvallisesti. 

 

6. Tietojesi tutkiminen ja korjaaminen 

 

Voit katsella ja tarvittaessa muuttaa (henkilökohtaisia) tietojasi Profiilissasi milloin vain. Jos haluat tietää mitä 

tietoja Babysitter.fi on tallettanut sinusta tai jos haluat muuttaa tietoja, jotka näkyvät Profiilissasi, sinun täytyy 

ehkä ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteella info@Babysitter.fi  

 

7. Tietojen siirto EU:n ulkopuolisiin maihin 

 

 

Teknisistä tai operationaalisista syistä saattaa olla välttämätönsä siirtää tietojasi (servereille) yrityksiin ja/tai 

palveluntarjoajille, jotka tekevät yhteistyötä Babysitter.fi:n kanssa Yhdysvalloissa tai muissa Euroopan 

ulkopuolisissa maissa. Babysitter.fi varmistaa, että henkilökohtaisia tietoja siirretään vain maihin, joissa 

hallitus on sitä mieltä, että organisaatiot huolehtivat riittävällä tavalla henkilökohtaisten tietojen 

turvallisuudesta ja/tai yritykset ovat allekirjoittaneet niin kutsutut Safe Harbour –periaatteet. 

 

8. Saavatko alaikäiset käyttää Babysitter.fi-palvelua?  

 

Jos olet alle kuusitoista (16) vuotta vanha, sinulla tulee olla vanhempiesi lupa ennen kuin voit luoda Profiilin. 

Hyväksymällä tietosuojalausunnon vahvistat, että olet kuusitoista (16) vuotta vanha tai vanhempi tai että 

sinulla on vanhempiesi tai holhoojasi lupa luoda Profiili. 

9. Voidaanko tätä tietosuojalausuntoa muuttaa? 

 

Tätä Tietosuojalausuntoa saatetaan muuttaa. Sellaisista muutoksista ilmoitetaan Verkkosivustolla ja/tai 

lähettämällä sinulle viesti. 

 

 

10. Kysymyksiä? 

 

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä, jotka koskevat tätä Tietosuojalausuntoa, voit lähettää sähköpostia 

osoitteeseen: info@Babysitter.fi. 

 


