Privacy Policy / CacheMaps.net
1. Data controller
Name: Lauri-Mikael Pakkanen
Email: admin@cachemaps.net
2. The use of cookies
We do not use cookies.
3. Protection of personal data
All connections to the database involving personal data are encrypted. Only the administration
of CacheMaps.net has the right to use personal data.
4. Purpose of personal data collection
The personal data is used solely for identifying the user.
The personal data is collected and processed with the consent of the user.
5. Recipients of the personal data
We do not sell any personal data.
To be able to provide our services, we share the personal data with a third-party database
service provider.
6. Recipients of the personal data outside of the EU or EU economic area
We do not sell any personal data.
To be able to provide our services, we share the personal data with a third-party database
service provider.
7. Period of retention of personal data
The user decides how long their personal data is stored in the service. The user may request
that we delete their personal data as described in section 8.5

8. User’s rights over their personal data
1. All personal data related requests are free of charge – We do not charge for
requests related to personal data.
2. The right to be informed – The user is informed about the use of their personal
data via the privacy policy and notification on the home page.
3. The right of access – The user may request to see their personal data at any time by
sending a request by email to admin@cachemaps.net.
4. The right of rectification – The user may request a correction to their personal data
at any time by sending a request by email to admin@cachemaps.net.
5. The right to erasure – The user may request that we delete their data at any time
by sending a request by email to admin@cachemaps.net.
6. The right to restrict processing – We do not process any personal data for any
reason other than identifying users. The user may request that we delete their
personal data as described in section 8.5.
7. The right to data portability – The user may request to obtain & reuse their
personal data by sending a request by email to admin@cachemaps.net.
8. The right to object – The user has the right to object to:
A) Direct marketing or third parties we have shared the user’s personal data with for
marketing purposes and to
B) Any processing where our lawful basis is legitimate interest.
We do not use any personal data for direct marketing nor share it with third parties for
marketing purposes. You may still object by sending a request by email to
admin@cachemaps.net.
9. The rights in relation to automated decision making & profiling – We do not use
automated decision making nor profiling.
9. Making a complaint with the data protection authority
The user has the right to raise any issues or concerns regarding their personal data directly
with the Information Commissioner’s Office.
10. Withdrawing consent
The user may withdraw their consent to the use of their personal data at any time by sending a
request by email to admin@cachemaps.net.

Tietosuojaseloste / CacheMaps.net
1. Rekisterinpitäjä / Tietosuojavastaava
Nimi: Lauri-Mikael Pakkanen
Sähköposti: admin@cachemaps.net
2. Evästeiden (cookies) käyttö
Emme käytä evästeitä.
3. Henkilökohtaisten tietojen suojaus
Kaikki yhteydet henkilökohtaisia tietoja sisältävään tietokantaan ovat salattuja. Vain
CacheMaps.netin ylläpidolla on oikeus henkilökohtaisen datan käyttöön.
4. Henkilökohtaisten tietojen keräämisen tarkoitus
Henkilökohtaisia tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän tunnistamiseen.
Henkilökohtaisia tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella.
5. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottajat
Emme myy mitään henkilökohtaisia tietoja.
Voidaksemme tarjota palveluitamme, jaamme henkilökohtaisia tietoja kolmannen osapuolen
tietokantapalvelun tarjoajan kanssa.
6. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottajat EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolella
Emme myy mitään henkilökohtaisia tietoja.
Voidaksemme tarjota palveluitamme, jaamme henkilökohtaisia tietoja kolmannen osapuolen
tietokantapalvelun tarjoajan kanssa.
7. Henkilökohtaisten tietojen säilytysaika
Käyttäjä päättää, kuinka pitkään henkilökohtaisia tietoja säilytetään palvelussa.
Käyttäjä voi pyytää henkilökohtaisten tietojen poistamista milloin vain kohdan 8.5 mukaisesti.

8. Käyttäjän oikeudet henkilökohtaisiin tietoihinsa
1. Kaikki henkilökohtaisia tietoja koskevat pyynnöt ovat ilmaisia – Emme veloita

maksuja henkilökohtaisiin tietoihin liittyvistä pyynnöistä.
2. Oikeus tietää henkilökohtaisten tietojensa käytöstä – Käyttäjä tietää

henkilökohtaisten tietojensa käytöstä tietosuojaselosteen sekä kotisivulla
ilmestyvän ilmoituksen ansiosta.
3. Oikeus tietojen saantiin – Käyttäjä voi pyytää henkilökohtaisten tietojensa

näkemistä milloin vain lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen
admin@cachemaps.net.
4. Oikeus oikaisemiseen – Käyttäjä voi pyytää henkilökohtaisten tietojensa

oikaisemista milloin vain lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen
admin@cachemaps.net.
5. Oikeus poistamiseen – Käyttäjä voi pyytää henkilökohtaisten tietojensa poistamista

milloin vain lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen
admin@cachemaps.net.
6. Oikeus rajoittaa käsittelyä – Emme käsittele henkilökohtaisia tietoja muuhun kuin

käyttäjän tunnistamiseen. Käyttäjä voi pyytää henkilökohtaisten tietojensa
poistamista milloin vain kohdan 8.5 mukaisesti.
7. Oikeus henkilökohtaisten tietojen siirrettävyyteen – Käyttäjä voi pyytää

henkilökohtaisten tietojensa saamista & uudelleen käyttämistä milloin vain
lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen admin@cachemaps.net.
8. Oikeus vastustaa – Käyttäjällä on oikeus vastustaa:

A) Suoramarkkinointia tai kolmansia osapuolia, joille olemme jakaneet
henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoituksella tai
B) Mitä tahansa käsittelyä, jolle meidän käsittelytarpeemme on lain mukainen.
Emme käytä mitään henkilökohtaisia tietoja suoramarkkinointiin, emmekä jaa niitä
kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksella. Voit silti vastustaa milloin vain
lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen admin@cachemaps.net.
9. Oikeudet automaattisiin päätöksentekoihin sekä profilointeihin – Emme tee

automaattisia päätöksiä tai profilointeja.
9. Valituksen tekeminen tietosuojaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus nostaa mikä tahansa ongelma tai huoli henkilökohtaisiin tietoihin liittyen
suoraan tiedotustoimistolle.
10. Suostumuksen poistaminen
Käyttäjä voi poistaa suostumuksensa henkilökohtaisten tietojen käyttämiseen milloin vain
lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen admin@cachemaps.net.

