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Käyttöehdot
Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä
esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja
kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää palvelua.
HABIBI KÄYTTÖEHDOT (25.5.2015 alkaen)
1. YLEISTÄ
Habibi Ravintolan verkko- ja mobiilipalvelut (jäljempänä
"Palvelu") ovat Habibi Ravintolan (jäljempänä "Habibi") tuottamia
palveluita. Avaamalla Habibi Ravintola verkkopalvelun käyttäjä
(jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja
(jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja
kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palveluita.
Asiakkaan ja Habibin välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa
olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Habibin
internetsivustoilla http://habibi.fi tai http://kantis.habibi.fi.
Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.
Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat
erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa,
sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.
2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA
Habibilla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen
muutoksista tiedotetaan Habibin verkkosivuilla ja/tai
rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun
välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.
Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas
sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.
Habibi pyrkii kehittämään Palveluaan ja huolehtimaan sen
mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Habibilla on oikeus
muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta,
palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos
muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai
ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Habibi
Ravintola pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen.
Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja
ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ
3.1 Palvelun toimittaminen
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa,
ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Habibi
Ravintola ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita
Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu
toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Habibi Ravintola on aina
niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa
Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa
Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun
syyn vuoksi.
Habibilla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa
sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai
kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai
kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa
tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai
Habibi Ravintolan taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen
tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Habibi
Ravintola voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta
ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai
Palvelun käytön.
3.2 Palvelun käyttö
Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun
käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä
omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä
tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja
tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja
kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että
siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle,
verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun
käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Habibille. Habibi
voi tarvittaessa antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa
kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.
Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää
rekisteröitymistä.
3.3 Tunnisteet
Asiakkaan Habibilta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet
kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Habibin
omistuksessa, eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden
päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa
luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa
kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen
haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Habibin
asiakaspalveluun. Habibi Ravintolalla on tällöin oikeus sulkea
Asiakkaan pääsy Palveluun.
Habibilla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta,
Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta
taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä
edellyttävät.
4. MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS
Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Asiakkaille maksuttomia.
Palvelu sisältää myös maksullisia osia (jäljempänä ”Maksullinen
palvelu”). Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia
maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden
hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen.
Habibi Ravintolalla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja
laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä
Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin
etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu,
ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen
muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu
Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva
viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Habibi Ravintolalla on
oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.
Mikäli Habibi lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen
ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Habibi palauttamaan Asiakkaalle
määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun
Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä
palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että Asiakas
ilmoittaa Habibille määrän palauttamiseen tarvittavat
pankkiyhteystiedot.
5. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
5.1 Habibi Ravintolan vastuusta
Habibi ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista
välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Habibi
ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun
virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä,
Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun
tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta
eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista
tai häiriöistä.
Habibi ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta
tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen
luotettavuudesta.

Habibi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä
tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta
vaikeutumisesta.
Vahingonkorvausta on vaadittava Habibilta kuukauden kuluessa
siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita
vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Habibi
Ravintolan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään
Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta
vahingon ajalta maksaman maksun määrään.
5.2 Asiakkaan vastuusta
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai
niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin
jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai
edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja
muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten
erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa
tai häiriötä verkolle, Habibille, Habibin sopimuskumppaneille,
Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas
sitoutuu korvaamaan Habibille tai kolmannelle aiheuttamansa
vahingon.
6. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN
6.1 Oikeudet
Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-,
teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Habibilla tai sen
sopimuskumppaneilla. Habibilla on oikeus korvauksetta käyttää ja
uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai
alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai
liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta
Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää
tai välittämää aineistoa Habibin liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai
muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Habibilta
saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita,
välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle,
näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta
vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja
tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää
myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei
saa käyttää Palvelua Habibin tai kolmannen tekijän- tai muita
oikeuksia loukaten.
Habibi Ravintola ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia
tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Habibi
Ravintolalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.
Habibi Ravintolalla on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa
kirjoittajien tietoja mm. viranomaisille.

6.2 Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun
Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki
Palvelun pääsivulle http://habibi.fi ja http://kantis.habibi.fi.
Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa
tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman
Habibin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.
7. TIETOSUOJA
7.1 Tietoturva
Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö
sisältää tietoturvallisuusriskin. Habibi pyrkii järjestämään
tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla
ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.
Habibi ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua
käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa
tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden
vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja
tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen
seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai
verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen
Habibille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista
vahingoista.
7.2 Henkilötietojen käsittely
Habibi käsittelee rekisteröityneiden asiakkaidensa henkilötietoja
Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä
yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Nämä ehdot tulevat voimaan 25.5.2015 ja ovat voimassa
toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun
asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Habibin
Internet- ja mobiilipalveluiden käyttöehdot.
8. Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö
Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta
kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta
lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.
9. Asiakkaan vakuutus
Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot
oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja
muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas
sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä
mainittuja ehtoja.

Tietosuojalauseke
OLEMME PÄIVITTÄNEET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖMME 25.5.2015
Habibi Ravintola on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien
yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren
(917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä
hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä
palveluitamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja,
käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.
1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?
Keräämme käyttäjästä henkilötietojen tämän tietosuojalausekkeen
kohdassa 3 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta tarpeellisia
tietoja.
- Käyttäjän henkilötiedot:
Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten
käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä
tunnus, demografiatiedot, kuten ikä ja sukupuoli
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,
tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
luvat ja suostumukset, tarjonnanestotiedot, muut käyttäjän
suostumuksella kerätyt tiedot
- Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot:
Tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun
ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot. Digitaalisen tilin, kuten
Habibi.fi verkkosivuston tai Kantis mobiilisovelluksen
kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti
sattumanvaraisesti luotu numerosarja.
Tulevaisuudessa mahdollisesti myös evästeiden ja muiden vastaavien
tekniikoiden avulla kerätyt tiedot, kuten käyttäjän selailema
sivumme sekä sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme,
laitteen malli sekä mahdollisesti myöhemmin myös yksiköllinen
laite- ja/tai evästetunniste, kanava (internetselain,
mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite,
istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja
käyttöjärjestelmä
Markkinointirekisteriimme tallennamme tiedot käyttäjän nimestä ja
iästä yhden häneen liitettävän tunnistetiedon sekä yhteystiedot
yhteydenottoa varten.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETONI KERÄTÄÄN?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään
tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin
asiakkuuden aikana.
3. MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN?
Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin
käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:
Tuotteet ja niiden personointi: Toimitamme käyttäjälle Habibi
Ravintolan ruoka- ja catering tilaukset sekä toteutamme
verkkopalvelut ja mobiilipalvelut. Lisäksi saatamme myöhemmässä
vaiheessa myös suositella käyttäjää kiinnostavaa sisältöä.
Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden
käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme myös kysely- ja
kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon
tueksi.
Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Tulevaisuudessa autamme
mahdollisesti käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia ja
toimitamme tälle ostamansa tuotteet tai palvelut sekä pyrimme
tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista
asiakaspalvelua.
4. KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen
kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Ellei käyttäjä ole kirjautunut digitaaliselle tililleen viimeisen,
tyypillisesti, kahdeksantoista (18) kuukauden aikana, käyttäjää
pyydetään uudistamaan käyttöoikeutensa. Ellei käyttäjä uudista
käyttöoikeuttaan taikka käyttäjän asiakassuhde tai muu
henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän
henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään
markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei
tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.
Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten
mahdollisten kotisivujen keskustelupalstalle ja julkisiin
palautteisiin, saattaa jäädä näkyviin käyttäjän nimimerkki ja
siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen
päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja
säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen
tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

5. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?
Habibi Ravintola käsittelee henkilötietoja kulloinkin
voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle,
jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä
tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen
luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista
lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan
Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten
siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän
tietosuojalausekkeen mukaisesti. Luovutamme tietoja kolmansille
ainoastaan kohdassa 6 esitellyissä tapauksissa.
6. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE?
Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja
kolmansille osapuolille, muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.
Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja myös toimivaltaisten
viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten
edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja myös tieteellistä
tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on
muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä
tunnistettavissa. Palvelukohtaisten rekisteriselosteiden
mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa
suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja
markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin
henkilötietolain mukaisesti.
7. MITEN HENKILÖTIETONI SUOJATAAN?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia
tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta
pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta
käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa
palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö,
hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta,
salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn
osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden
huolellinen valinta.
8. KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?
Ei. Habibi Ravintola ei ajankohtaisesti käytä evästeitä.

Habibi Ravintola saattaa alkaa myöhemmässä vaiheessa kerätä
käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja
muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen
tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka
selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät
usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme
tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
9. ONKO MAHDOLLISTA, ETTÄ JOKU MUU TAHO KERÄÄ TIETOJA
VERKKOVIERAILUSTANI HABIBI.FI SIVUSTOILLA?
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Habibi Ravintolan
ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä
mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet
osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle
käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen
käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri
sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin
kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Habibi Ravintolan
ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat
katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä
olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan,
että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin
voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten
Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin
yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa
palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista.
Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen
tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin
sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin
käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.
Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset
eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa
kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa
koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään
tietoja Habibi Ravintolalle, ellei käyttäjä ole antanut tähän
nimenomaista suostumustaan.
Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin
palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin
osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Google+:n
osalta täällä. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin
kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden
ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai
sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston
yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
10. MITÄ YKSITYISYYDENSUOJAEHTOJA SOVELLETAAN KÄYTTÄESSÄNI
MOBIILI- TAI TABLETTISOVELLUKSIA?

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville
esimerkiksi Applen App Storen tai Googlen Play Storen kautta,
sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen
palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjä voi tutustua Applen ehtoihin
täällä ja Googlen ehtoihin täällä.
11. KÄYTTÄÄKÖ HABIBI RAVINTOLA TIETOA PÄÄTELAITEENI SIJAINNISTA?
Ei. Habibi Ravintola ei kerää eikä käytä tietoa tilaajiensa
päätelaitteiden sijainnista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan myöhemmin alkaa käyttää sijainti-perusteisten
palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen
hakemiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen,
että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen
nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty
anonyymeiksi. Asiasta tiedotetaan mikäli se tulee joskus
ajankohtaiseksi ja sijaintitiedot tullaan määrittämään
käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLANyhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien
avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
12. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?
Suoramarkkinointikielto
Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja
käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot.
Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat,
puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi
päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme.
Mainonnan kohdentamisen estäminen
Mikäli Habibi Ravintola aloittaa myöhemmässä vaiheessa keräämään
esim. palveluidensa käyttäjien sijaintitietoja, käyttäjän tulee
antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja
sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi tällöin
myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
Ilman peruutusta, kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja
mainosverkostot, voivat mahdollisesti kohdentaa mainontaa
käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Mainonnan
kohdentamisessa tullaan käyttämään evästeitä ja muita vastaavia
tekniikoita.

13. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?
Habibi Ravintola pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluitaan ja
pidättää siksi itsellään oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset
voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme
tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.
14. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?
Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät
tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät
reklamaatiot myös osoitteeseen:
Habibi Ravintola
Malminrinne 6
00100 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen: rekisteri@habibi.fi
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste
REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Habibi Ravintola
Y-tunnus: 1017749-1
Postiosoite: PL 82, 00100 Helsinki
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Tarek El-Sayed
Postiosoite: PL 82, 00100 Helsinki
Puhelin 050 526 8118
Sähköposti: rekisteri@habibi.fi
3. Rekisterin nimi
Habibi Ravintola asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia
varten:
-

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
palvelun toteuttaminen
asiakastapahtumien varmentaminen
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
markkinointi

- tilastointi
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus,
nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä,
sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta
koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja
tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot asiakaspalautteet ja
yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä
peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä
palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut, asiakkaan mahdollisesti antamat
profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja
suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset
muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin
kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä,
puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista
julkisista rekistereistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
Habibi Ravintolan sisäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin
kolmansille osapuolille (alihankkijat, yhteistyökumppanit, jne.)
henkilötietolain mukaisesti sekä mielipide- ja
markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin
tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee
tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä,
rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista

vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja
oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun
puhelimitse 050 526 8118 tai postitse kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat
tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja
vain ne avainhenkilöt, joilla toimenkuvansa puolesta on oikeus
käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka on palomuurein, salasanoin ja muilla
teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

