
Mainoksellisen Spottimettä-mobiilisovelluksen 
tietosuojaseloste 

Tämä tietosuojaseloste pätee mainokselliseen Spottimettä-
sovellukseen. Sovellus on tarkoitettu iOS-laitteille, mutta se on myös 
saatavilla Androidille. Androidille suositellaan kuitenkin käyttämään 
mainoksetonta sovellusta. 

Käyttäjältä kerätyt tiedot: 

Sovellus käyttää tietojen tallentamiseen (backend) Google Firebasea. 
Firebasen käyttöehdot voit lukea täältä 
https://firebase.google.com/support/privacy . Firebase luo sinulle 
tunnisteen, joka on linkitetty Google tai Apple tiliisi. Vain ylläpito 
näkee tunnukseen linkitetyn sähköpostiosoitteesi. Kirjautumista 
käytetään, jotta tunniste säilyy samana, vaikka laitetta vaihtaa. 
Tunniste mahdollistaa, ettei tietokantaan pääse kuin sovelluksen 
kautta. 

Jos käyttäjä lisää spotin kartalle, tallennetaan osaksi spotin tietoja 
käyttäjän Firebasen tunniste. Tunnistetta käytetään rajoittamaan 
epäasiallisia käyttäjiä, turhien spottien massapoistamisen 
helpottamiseksi sekä asetuksissa olevien tilastojen 
mahdollistamiseksi. Tunnisteen avulla voidaan rajoittaa epäasiallista 
käyttäjää avaamasta sovellusta. Tunniste mahdollistaa myös omien 
spottien muokkauksen. 

Sovelluksessa näytetään käyttäjälle personoituja mainoksia. Tähän 
käytetään Google AdMob lisäosaa. Mainokset ovat personoituja 
sijainnin sekä Googlen aiemmin keräämän käyttäjädatan perusteella. 
Evästeitä käytetään personoinnin lisäksi näyttötiheyden 
rajoittamiseen, mainosten yhteenvetoraportointiin sekä petosten ja 
väärinkäytön ehkäisemiseen. Evästeiden käyttämiseen näihin 
tarkoituksiin on pyydettävä suostumus, jos käyttäjä oleskelee 
maassa, johon sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
evästeitä koskevia ehtoja. Käyttämällä sovellusta hyväksyt nämä 
evästeet. Lisätietoja löyty AdMob:in tietosuojaselosteesta. Googlen 
personoiduista mainoksista voit kieltäytyä täältä. Googlen 
mainoksien tietosuojaselosteen voit lukea täältä. 

Sovelluksen pyytämät luvat 

Sovellus käyttää sijaintia vain oman sijainnin näyttämiseksi kartalla. 
Sijainnista ei tallenneta mitään tietoja. 

Sovellus tarvitsee luvan internetin käyttöön. Kartan kaikki kohteet 
ovat tallennettuna Firebase palveluun, joten ilman internettiä 
kohteita ei saa ladattua. 

Valokuvien lisäämistä varten sovellukselle tarvitsee myöntää lupa 
lukea tiedostoja. Sovellus ei käytä lupaa muuhun kuin valitun 
valokuvan lisäämiseen.  

Tiedostojen kirjoitus -lupaa tarvitaan valokuvien lisäämiseen ja 
spottien merkkien himmentämiseen.  

Sovelluksen toiminnasta 

Lisäämällä spotin, hyväksyt spotin tietojen jakamisen avoimena 
datana Creative Commons 2.0 lisenssin mukaisesti. 

Virheilmoitusta lähettäessä sovellus kirjoittaa käyttäjän ilmoittaman 
vian ja vikaa koskevan spotin nimen tekstitiedostoon, joka lähetetään 
Firebaseen. Sovellus korvaa uudessa vian ilmoituksessa vanhan 
tekstitiedoston. 

Valokuvaa lisättäessä sovellus pienentää valokuvan kokoa. Sovellus 
tallentaa pienennetyn kuvan laitteelle, jonka jälkeen lähettää kuvan 
Firebaseen. Sovellus myös lähettää tekstitiedostossa spotin nimen, 
käyttäjän tunnisteen, Firebasen tunnuksen ja spotin koordinaatit 
Firebaseen. Tämä tehdään, jotta voidaan tunnistaa ja estää 
roskapostikäyttäjiä. 

Spottia lisättäessä spotin nimi ja koordinaatit lähetetään 
tekstitiedostossa Firebaseen. Tiedosto tallennetaan aluksi 
laitteeseen. Mikäli lisäät uuden spotin, vanha tiedosto korvataan 
uudella. Tämä helpottaa ylläpitoa tarkastamaan uudet spotit. 

Spotteihin voi lisätä kommentteja. Kommenttia lisätessä luodaan 
tekstitiedosto, jonka sisältönä on kommentti, Firebasen tunnus, 
spotin nimi ja koordinaatit. Tekstitiedosto lähetetään Firebaseen 
ylläpidon tarkastettavaksi. Ylläpito voi tekstitiedoston perusteella 
antaa sovelluksen käyttökiellon laitteelle tai poistaa kommentin. 

Omia spotteja pystyy poistamaan. Poistaminen ei poista valokuvaa, 
vaan linkin valokuvaan, joten spotin poistamisesta lähetetään 
tekstitiedostona tieto ylläpidolle. Tiedostossa on poistajan tunnus, 
linkki valokuviin ja spotin nimi. Tämä tiedosto lähetetään spottien 
laadun varmistamiseksi, vaikka spotissa ei olisi kuvia. 

Laitteelle tallennetut tiedot 

Voit himmentää haluamasi spottien markerit melkein läpinäkyviksi. 
Jotta himmennys säilyisi sovelluksen sulkemisen jälkeen, tallennetaan 
tiedot spoteista laitteellesi tekstitiedostoon. 

Sovelluksen checkboksien tilat tallennetaan laitteelle, jotta ne 
säilyisivät sovelluksen uudelleenkäynnistyksen yli. 

Myös Google voi aiemmin mainittujen palveluiden kautta tallentaa ja 
lukea laitteesi evästeitä 

 

https://firebase.google.com/support/privacy
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi


Yhteydenotto 

Jos heräsi kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse 
info@spottimetta.fi tai Instagramissa @spottimetta. 

mailto:info@spottimetta.fi

