==============================================================
Tietosuojakäytäntö
Voimassa helmikuusta 2020 alkaen
Sisällysluettelo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
I.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Tietosuojavastaavan nimi ja osoite
Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä
Rekisteröidyn oikeudet
Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luonti
Evästeiden käyttö
Uutiskirje
Yhteydenotto sähköpostitse
Yhteydenottolomake
Hakeminen sähköpostitse ja hakemuslomake
Yhtiön näkyvyys verkossa
Yhtiön läsnäolo ammatillisissa verkostoissa
Isännöinti
Maantieteellinen kohdistaminen
Sisällönjakeluverkot
Liitännäisten käyttö
Liitännäisten integrointi ulkoisten palveluntarjoajien kautta
Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Vastuussa oleva rekisterinpitäjä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR),
jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojasäädösten
mukaisesti on:
IFCO Management GmbH
Zugspitzstraße 7
82049 Pullach
Germany
+49 89 744 91 0
privacy@ifco.com
www.ifco.com

II.

Tietosuojavastaavan nimi ja osoite
Tietosuojavastaava on:
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München

Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III.

Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Yleisesti ottaen käsittelemme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on
tarpeen, jotta voimme tarjota toimivan verkkosivuston sisältöineen ja palveluineen.
Henkilötietojen säännöllinen käsittely tapahtuu vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksia
ovat tapaukset, joissa ennakkolupaa ei teknisistä syistä voida hankkia ja jos
tietojenkäsittely on lain sallimaa.
2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Oikeusperustana rekisteröidyn suostumuksen hankkimiselle hänen tietojensa käsittelyä
varten toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohta.
Oikeusperustana henkilötietojen käsittelylle sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi,
jossa rekisteröity on osapuolena, toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen
b alakohta. Tämä koskee myös käsittelyä sopimusta edeltävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi.
Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen yhtiön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi,
oikeusperustana toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen c alakohta.
Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön
elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen virkkeen d alakohta.
Jos tietojenkäsittely on tarpeen yhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät
tällaiset edut, tietojenkäsittelyn oikeusperustana toimii GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen virkkeen f alakohta.
3. Tietojen poisto ja säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niiden käyttöä rajoitetaan heti, kun säilytyksen
tarkoitus on saavutettu. Säilytystä voidaan jatkaa, jos eurooppalainen tai kansallinen

lainsäätäjä on näin määrännyt EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa olennaisissa säädöksissä,
jotka koskevat rekisterinpitäjää. Tietojen käyttöä rajoitetaan tai tiedot poistetaan myös,
kun edellä mainittujen standardien mukainen säilytysaika umpeutuu, ellei säilytystä ole
tarpeen jatkaa asianomaisen sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi.
IV.

Rekisteröidyn oikeudet
Kun henkilötietojasi käsitellään, sinusta tulee GDPR:ssä määritelty rekisteröity ja sinulla on
seuraavat oikeudet:
1. Oikeus tietoihin
Voit pyytää rekisterinpitäjää vahvistamaan, käsittelevätkö he sinua koskevia henkilötietoja.
Jos henkilötietojasi käsitellään, voit pyytää rekisterinpitäjältä seuraavat tiedot:
1.

käsittelyn tarkoitukset;

2.

käsiteltävät henkilötietoryhmät;

3.

vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille sinuun liittyviä henkilötietoja on
luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;

4.

henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan
määrittämiskriteerit;

5.

oikeutesi pyytää rekisterinpitäjältä sinua koskevien henkilötietojen oikaisemista tai
poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista
käsittelyä;

6.

oikeutesi tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

7.

jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä
olevat tiedot;

8.

automaattisen päätöksenteon, muun muassa GDPR:n 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa
tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa
merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen
käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus pyytää tieto siitä, siirretäänkö henkilötietojasi kolmanteen maahan tai
kansainväliselle organisaatiolle. Voit tässä asiayhteydessä myös pyytää ilmoituksen
GDPR:n 46 artiklan mukaisista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.
2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Rekisterinpitäjän täytyy oikeasta tiedot ilman viivytystä.
3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voit pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan seuraavissa tilanteissa:
o
o
o

o

jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen
sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin,
mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi; tai
olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut
perusteet omat perusteesi.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja saa, säilyttämistä
lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua
koskevista syistä.
Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainituissa olosuhteissa, saat rekisterinpitäjältä
ilmoituksen, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.
4. Oikeus poistamiseen
a) Poistamisvelvollisuus
Jos pyydät rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi välittömästi, rekisterinpitäjän täytyy
toimia näin ilman viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista perusteista täyttyy:
1.

Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin.

2.

Peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen virkkeen a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti,
eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

3.

Vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole
olemassa perusteltua syytä tai vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan
nojalla.

4.

Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

5.

Henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön
perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.

6.

Henkilötietosi on kerätty GDPR:n 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

b) Kolmansille osapuolille ilmoittaminen
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötietosi ja sillä on GDPR:n 17 artiklan 1 kohdan
mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on käytettävissä oleva teknologia ja
toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun
muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että
rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.
c) Poikkeukset
Oikeutta poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen
1.

sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;

2.

rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön
perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan
julkisen vallan käyttämistä varten;

3.

kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä GDPR:n 9 artiklan 2
kohdan h ja i alakohtien sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

4.

yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1
kohdan mukaisesti, jos (a) alakohdassa tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää
kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai

5.

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus tietoihin
Jos sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötiedot, poistamaan ne tai
rajoittamaan niiden käsittelyä, rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen
oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle

henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii
kohtuutonta vaivaa.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava sinulle näistä vastaanottajista, jos pyydät sitä.
6. Oikeus siirtää tiedot
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos
1.

käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen
virkkeen a alakohdan tai GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai
sopimukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen b alakohdan
nojalla ja

2.

käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät tätä oikeutta, sinulla on myös oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan
rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Muiden oikeuksiin ja vapauksiin
ei saa vaikuttaa haitallisesti.
Oikeutta tietojen siirtoon ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
7. Oikeus vastustaa
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR:n 6
artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin
perustuvaa profilointia.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa,
että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun
etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa
vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan
lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää
käsitellä tähän tarkoitukseen.
Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä
2002/58/EY määrätään, voit käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä
ominaisuuksia hyödyntäen.
8. Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen
ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
9. Automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna
Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia
tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös
1.

on välttämätön sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai
täytäntöönpanoa varten;

2.

on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi
ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi; tai

3.

perustuu nimenomaiseen suostumukseesi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua GDPR:n 9 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan GDPR:n 9 artiklan 2
kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä
oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on toteutettu.
Kohdissa (1) ja (3) tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava
asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi
suojaamiseksi; tämä koskee myös oikeutta saada apua rekisterinpitäjältä tai hänen
edustajaltaan sekä oikeutta esittää oma kantasi ja riitauttaa päätös.
10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa
vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut,

jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan GDPR:ää, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen
etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien GDPR:n 78 artiklan mukaisten
oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.
V.

Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luonti
1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Aina, kun verkkosivustoamme käytetään, järjestelmämme kerää automaattisesti dataa ja
olennaista tietoa kutsuvan laitteen tietokonejärjestelmältä.
Seuraavat tiedot kerätään:
o
o
o
o
o
o

käytössä olevan selaimen tyyppi ja versio
käyttäjän käyttöjärjestelmä
käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
päivämäärä ja kellonaika
verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä saapuu sivustoomme
verkkosivut, joita käyttäjän järjestelmä käyttää sivustomme kautta.

Tiedot myös tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Käyttäjän IP-osoitteita tai
muita tietoja, jotka mahdollistavat tietojen kohdentamisen käyttäjään, ei sisällytetä. Tietoja
ei säilytetä yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Lokitiedostoja tallennetaan, jotta voidaan varmistaa sivuston toimivuus. Tietoja käytetään
myös sivuston optimointiin ja varmistamaan IT-järjestelmiemme turvallisuus. Tietoja ei
analysoida markkinointitarkoituksiin.
Käsitelemme tietoja edellä mainituissa tarkoituksissa oikeutettujen etujemme
toteuttamiseksi perusteena GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f alakohta.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Tietojen väliaikaisen säilytyksen oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen virkkeen f alakohta.

4. Säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.
Keruu on valmis, kun sivuston tarjoamiseen tarvittavat tiedot on kerätty.
5. Vastustaminen ja poistaminen
Tietojen kerääminen sivuston tarjoamiseksi sekä tietojen säilytys lokitiedostoissa on
olennaista sivuston toiminnan kannalta. Tämän vuoksi käyttäjä ei voi vastustaa näitä
prosesseja.
VI.

Evästeiden käyttö
1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Internetselaimeen tai käyttäjän tietokonejärjestelmään. Jos käyttäjä avaa sivuston, voidaan
käyttäjän käyttöjärjestelmään tallentaa eväste. Evästeet sisältävät merkkijonon, jonka
avulla selain pystytään tunnistamaan, kun sivusto avataan uudelleen.
Käytämme evästeitä tekemään sivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkut
sivustomme elementeistä edellyttävät, että kutsuva selain tunnistetaan myös sivun
vaihdon jälkeen.
Evästeisiin tallennetaan ja niissä lähetetään seuraavia tietoja:
1.
2.

kieliasetukset
kirjautumistiedot.

Käytämme sivustossamme myös evästeitä, joiden avulla voimme analysoida käyttäjiemme
selaamiskäyttäytymistä.
Tätä varten lähetetään seuraavat tiedot:
1.
2.

sivuston toimintojen käyttö
maavalinta.

Tällä tavalla kerätyt käyttäjätiedot pseudonymisoidaan teknisillä menetelmillä. Tietoja ei
tämän vuoksi ole enää mahdollista yhdistää sivustoa käyttäneeseen käyttäjään. Tietoja ei
säilytetä yhdessä käyttäjien muiden henkilötietojen kanssa.

Kun käyttäjä avaa sivustomme, hänelle kerrotaan evästeiden käytöstä analyyttisiin
tarkoituksiin ja häneltä pyydetään suostumus tässä yhteydessä tapahtuvaan
henkilötietojen käsittelyyn. Samassa yhteydessä viitataan myös tähän
tietosuojakäytäntöön.
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Teknisten evästeiden käytön tarkoitus on tehdä sivustojen käytöstä käyttäjille
yksinkertaisempaa. Joitakin sivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden
käyttöä. Nämä toiminnot edellyttävät, että selain tunnistetaan myös sivun vaihtamisen
jälkeen.
Tarvitsemme evästeitä seuraaviin käyttötarkoituksiin:
1.
2.

kieliasetusten käyttäminen
maavalinta.

Teknisten evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.
Analysointievästeitä käytetään sivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen.
Analysointievästeiden avulla saamme tietää, miten sivustoa käytetään, ja näin voimme
jatkuvasti optimoida tarjoamaamme.
Evästeitä, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä, käytetään sivuston tilastolliseen
analysointiin ja markkinointitarkoituksiin.
Tässä tapauksessa käsittelemme henkilötietoja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi
perusteena GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f alakohta.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle teknisiä evästeitä käyttäen on GDPR:n 6 artiklan
1 kohdan ensimmäisen virkkeen f alakohta.
Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa, oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle
evästeitä käyttäen analyyttisiin tarkoituksiin on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen
virkkeen a alakohta.
4. Säilytysaika sekä mahdollisuus vastustamiseen ja poistamiseen

Evästeitä säilytetään käyttäjän laitteessa ja ne lähettää sivustoomme käyttäjä. Tämän
vuoksi sinulla käyttäjänä on täysi valta päättää evästeiden käytöstä. Voit estää evästeiden
lähettämisen tai rajoittaa sitä muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Jo tallennetut
evästeet voidaan poistaa koska tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos
sivustomme evästeet poistetaan käytöstä, on mahdollista, ettei sivuston kaikkia toimintoja
voidaan käyttää koko laajuudessaan.
Jos käytät Safari-selaimen versiota 12.1 tai uudempaa, evästeet poistetaan automaattisesti
seitsemän päivän kuluttua. Tämä koskee myös kieltäytymisevästeitä, joita käytetään
estämään seurantamekanismien käyttö.
VII.

Uutiskirje
1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Voit tilata sivustossamme uutiskirjeen maksutta. Kun tilaat uutiskirjeen, meille lähetetään
tiedot syöttömaskista.
1.
2.
3.
4.

sähköpostiosoite
sukunimi
etunimi
maa

Kun tietoja käsitellään uutiskirjeiden lähetystä varten, mitään tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen.
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Käyttäjän sähköpostiosoitteen keräämisen tarkoitus on lähettää uutiskirje vastaanottajalle.
Muiden henkilötietojen keräämisellä rekisteröitymisen yhteydessä pyritään estämään
palvelujen tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttö.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Oikeusperusta käyttäjän antamien tietojen käsittelylle uutiskirjeen tilaajaksi
rekisteröitymisen jälkeen on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohta,
jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.
4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siinä tarkoituksessa, johon ne kerättiin.
Käyttäjän sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.
Muut rekisteröitymisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan yleensä seitsemän
päivän jälkeen.
5. Vastustaminen ja poistaminen
Rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen koska tahansa. Jokainen uutiskirje sisältää
tätä tarkoitusta varten kieltäytymislinkin.
Sen kautta on myös mahdollista peruuttaa suostumus rekisteröitymisen aikana kerättyjen
henkilötietojen säilytykseen.
VIII.

Yhteydenotto sähköpostitse
1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Voit ottaa meihin yhteyttä sivustossamme annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tässä
tapauksessa sähköpostin mukana lähetetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.
Tietoja käytetään ainoastaan keskustelun hoitamiseen.
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, tämä muodostaa tarvittavan oikeutetun intressin
tietojen käsittelyyn.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Jos käyttäjä on antanut suostumuksen, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6
artiklan ensimmäisen virkkeen a alakohta.
Oikeusperusta sähköpostin lähettämisen yhteydessä välitettyjen tietojen käsittelylle on
GDPR:n 6 artiklan ensimmäisen virkkeen f alakohta. Jos sähköpostiyhteydenoton tarkoitus
on tehdä sopimus, oikeusperusta käsittelylle on lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b
alakohta.
4. Säilytysaika

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siinä tarkoituksessa, johon ne kerättiin.
Sähköpostitse lähetettyjen henkilötietojen kohdalla näin on, kun kyseinen keskustelu
käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteista on pääteltävissä, että
asia on lopullisesti ratkaistu.
Lähetysprosessin aikana kerätyt muut henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän
päivän kuluttua.
5. Vastustaminen ja poistaminen
Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn koska
tahansa. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi koska tahansa vastustaa
henkilötietojensa säilytystä. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.
Lähetä viesti osoitteeseen: privacy@ifco.com
Tässä tapauksessa kaikki yhteyden luonnin aikana tallennetut henkilötiedot poistetaan.
IX.

Yhteydenottolomake
1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Sivustossamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon.
Jos käyttäjä käyttää tätä vaihtoehtoa, syöttömaskiin annetut tiedot lähetetään meille ja
tallennetaan.
Viestiä lähetettäessä tallennetaan myös seuraavat tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sähköpostiosoite
sukunimi
etunimi
puhelin- tai matkapuhelinnumero
yhteydenoton päivämäärä ja kellonaika
yritys
aihe
viesti.

Osana lähetysprosessia sinulta pyydetään suostumus tietojesi käsittelyyn ja samalla
viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.
Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tässä
tapauksessa sähköpostin mukana lähetetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.

Tietoja käytetään ainoastaan keskustelun hoitamiseen.
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Syöttömaskista saatavia henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhteyden luontia varten. Jos
otat meihin yhteyttä sähköpostitse, tämä muodostaa tarvittavan oikeutetun intressin
tietojen käsittelyyn.
Muita henkilötietoja käsitellään lähetysprosessin aikana tarkoituksena estää
yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknologiajärjestelmiemme
turvallisuus.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a
alakohta, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.
Oikeusperusta sähköpostin lähettämisen yhteydessä välitettyjen tietojen käsittelylle on
GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f alakohta. Jos sähköpostiyhteydenoton
tarkoitus on tehdä sopimus, oikeusperusta käsittelylle on lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1
kohdan ensimmäisen virkkeen b alakohta.
4. Säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.
Yhteydenottolomakkeen syöttömaskista saatujen henkilötietojen kohdalla näin on, kun
kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteista
on pääteltävissä, että asiat on lopullisesti selvitetty.
Lähetysprosessin aikana kerätyt muut henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän
päivän kuluttua.
5. Vastustaminen ja poistaminen
Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn koska
tahansa. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi koska tahansa vastustaa
henkilötietojensa säilytystä. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.
Lähetä viesti osoitteeseen: privacy@ifco.com
Tässä tapauksessa kaikki yhteyden luonnin aikana tallennetut henkilötiedot poistetaan.

X.

Hakeminen sähköpostitse ja hakemuslomake
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Sivustossamme on hakemuslomake, jota voidaan käyttää sähköisiin hakemuksiin. Jos
hakija käyttää tätä mahdollisuutta, syöttömaskiin annetut tiedot lähetetään meille ja
tallennetaan. Nämä tiedot ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

etunimi
sukunimi
puhelin- tai matkapuhelinnumero
sähköpostiosoite
ansioluettelo
todistukset
asema.

Sinulta pyydetään suostumus tietojesi käsittelyyn osana lähetysprosessia ja samalla
viitataan tähän tietosuojakäytäntöön.
Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille hakemuksesi sähköpostitse. Tässä tapauksessa
keräämme sähköpostiosoitteesi ja sähköpostissa antamasi tiedot.
Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat meiltä sähköpostitse vahvistuksen siitä, että
hakemusasiakirjasi on vastaanotettu.
Tietojasi ei välitetä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan hakemuksesi
käsittelyyn.
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Hakemuksesta saatavia henkilötietoja käsitellään ainoastaan hakemuksen käsittelemiseksi.
Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, tämä muodostaa tarvittavan oikeutetun intressin
tietojen käsittelyyn.
Muita henkilötietoja käsitellään lähetysprosessin aikana tarkoituksena estää
hakemuslomakkeen väärinkäyttö ja varmistaa tietoteknologiajärjestelmiemme turvallisuus.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on sopimussuhteen solmiminen rekisteröidyn pyynnöstä
GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen b alakohdan jälkimmäisen vaihtoehdon
sekä BDSG:n 26 § 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

4. Säilytysaika
Kun hakuprosessi on päättynyt, tietoja säilytetään enintään kuusi kuukautta. Tietosi
poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua. Oikeudellisen velvoitteen niin
vaatiessa tietoja säilytetään velvoitteen vaatimusten mukaisesti.
Lähetysprosessin aikana kerätyt muut henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän
päivän kuluttua.
5. Vastustaminen ja poistaminen
Hakijalla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojen käsittelyä koska tahansa. Jos hakija
ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi koska tahansa vastustaa henkilötietojensa
säilytystä. Tässä tapauksessa hakemustasi ei enää huomioida.
Ota yhteyttä henkilöstöhallintoon.
Tällöin kaikki sähköisten hakemusten yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.
XI.

Yhtiön näkyvyys verkossa
Yhtiön läsnäolo sosiaalisissa verkostoissa
Instagram:
Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland

Yhtiömme profiili tarjoaa Instragramin käyttäjille tietoa ja mahdollisuuden viestintään. Jos
teet jotain Instagram-profiilissamme (esim. lähetät kommentteja, sisältöä tai tykkäyksiä),
saatat tehdä henkilötiedoista (esim. käyttäjäprofiilissasi näkyvästä nimestä tai kuvasta)
julkisia. Koska meillä ei kuitenkaan yleisesti tai suuressa määrin ole vaikutusvaltaa siihen,
miten Instagram käsittelee henkilötietojasi, emme voi antaa sitovia ilmoituksia tietojesi
käsittelyn tarkoituksesta tai laajuudesta.
Yhtiömme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon
(potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Käytämme yrityksemme läsnäoloa erityisesti
seuraaviin tarkoituksiin:
yrityksen esittely, rekrytointi ja B2B.
Yrityksemme julkaisut voivat sisältää seuraavaa sisältöä:

1.
2.
3.

tietoa tuotteista
tietoa palveluista
yhteystiedot asiakkaille.

Jokainen käyttäjä voi julkaista henkilötietoja toimiensa kautta.
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f
alakohta.
Yrityksemme profiiliin tuotettuja tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.
Instagram on allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämä varmistaa Instagramin sitoumuksen
noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy
seuraavasta
linkistä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Acti
ve

Voit koska tahansa vastustaa yhtiömme Instagram-sisällön käytön yhteydessä
keräämiemme henkilötietojesi käsittelyä sekä käyttää tämän tietosuojakäytännön
kohdassa IV mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille vapaamuotoinen viesti
osoitteeseen privacy@ifco.com. Lisätietoja Instagramin henkilötietojen käsittelystä ja
siihen liittyvistä vastustamismahdollisuuksista löydät napsauttamalla tässä:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest:
Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Yrityksemme profiili tarjoaa Pinterestin käyttäjille tietoa ja mahdollisuuden viestintään. Jos
teet jotain Pinterest-profiilissamme (esim. lähetät kommentteja, sisältöä tai tykkäyksiä),
saatat tehdä henkilötiedoista (esim. käyttäjäprofiilissasi näkyvästä nimestä tai kuvasta)
julkisia. Koska meillä ei kuitenkaan yleisesti tai suuressa määrin ole vaikutusvaltaa siihen,
miten Pinterest käsittelee henkilötietojasi, emme voi antaa sitovia ilmoituksia tietojesi
käsittelyn tarkoituksesta tai laajuudesta.
Yhtiömme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon
(potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Käytämme yrityksemme läsnäoloa erityisesti
seuraaviin tarkoituksiin:
yrityksen esittely, rekrytointi ja B2B.

Yrityksemme julkaisut voivat sisältää seuraavaa sisältöä:
1.
2.
3.

tietoa tuotteista
tietoa palveluista
yhteystiedot asiakkaille.

Jokainen käyttäjä voi julkaista henkilötietoja toimiensa kautta.
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f
alakohta.
Yrityksemme profiiliin tuotettuja tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.
Pinterest on allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämä varmistaa Pinterestin sitoumuksen
noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy
seuraavasta
linkistä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Acti
ve

Voit koska tahansa vastustaa yhtiömme Pinterest-sisällön käytön yhteydessä
keräämiemme henkilötietojesi käsittelyä sekä käyttää tämän tietosuojakäytännön
kohdassa IV mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille vapaamuotoinen viesti
osoitteeseen privacy@ifco.com. Lisätietoja Pinterestin henkilötietojen käsittelystä ja siihen
liittyvistä vastustamismahdollisuuksista löydät täältä:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Twitter:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

Yrityksemme profiili tarjoaa Twitterin käyttäjille tietoa ja mahdollisuuden viestintään. Jos
teet jotain Twitter-profiilissamme (esim. lähetät kommentteja, sisältöä tai tykkäyksiä),
saatat tehdä henkilötiedoista (esim. käyttäjäprofiilissasi näkyvästä nimestä tai kuvasta)
julkisia. Koska meillä ei kuitenkaan yleisesti tai suuressa määrin ole vaikutusvaltaa siihen,
miten Twitter käsittelee henkilötietojasi, emme voi antaa sitovia ilmoituksia tietojesi
käsittelyn tarkoituksesta tai laajuudesta.
Yhtiömme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon
(potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Käytämme yrityksemme läsnäoloa erityisesti
seuraaviin tarkoituksiin:

yrityksen esittely, rekrytointi ja B2B.
Yrityksemme julkaisut voivat sisältää seuraavaa sisältöä:
1.
2.
3.

tietoa tuotteista
tietoa palveluista
yhteystiedot asiakkaille.

Jokainen käyttäjä voi julkaista henkilötietoja toimiensa kautta.
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f
alakohta.
Yrityksemme profiiliin tuotettuja tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.
Twitter on allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämä varmistaa Twitterin sitoumuksen noudattaa
Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta
linkistä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Acti
ve

Voit koska tahansa vastustaa yhtiömme Twitter-sisällön käytön yhteydessä keräämiemme
henkilötietojesi käsittelyä sekä käyttää tämän tietosuojakäytännön kohdassa IV mainittuja
rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille vapaamuotoinen viesti osoitteeseen
privacy@ifco.com. Lisätietoja Twitterin henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä
vastustamismahdollisuuksista löydät täältä:
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

Yrityksemme profiili tarjoaa Youtuben käyttäjille tietoa ja mahdollisuuden viestintään. Jos
teet jotain YouTube-profiilissamme (esim. lähetät kommentteja, sisältöä tai tykkäyksiä),
saatat tehdä henkilötiedoista (esim. käyttäjäprofiilissasi näkyvästä nimestä tai kuvasta)
julkisia. Koska meillä ei kuitenkaan yleisesti tai suuressa määrin ole vaikutusvaltaa siihen,
miten YouTube käsittelee henkilötietojasi, emme voi antaa sitovia ilmoituksia tietojesi
käsittelyn tarkoituksesta tai laajuudesta.

Yhtiömme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon
(potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Käytämme yrityksemme läsnäoloa erityisesti
seuraaviin tarkoituksiin:
yrityksen esittely, rekrytointi ja B2B.
Yrityksemme julkaisut voivat sisältää seuraavaa sisältöä:
1.
2.
3.

tietoa tuotteista
tietoa palveluista
yhteystiedot asiakkaille.

Jokainen käyttäjä voi julkaista henkilötietoja toimiensa kautta.
Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f
alakohta.
Yrityksemme profiiliin tuotettuja tietoja ei tallenneta omiin järjestelmiimme.
YouTube on allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämä varmistaa YouTuben sitoumuksen
noudattaa Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy
seuraavasta
linkistä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Activ
e

Voit koska tahansa vastustaa yhtiömme YouTube-sisällön käytön yhteydessä
keräämiemme henkilötietojesi käsittelyä sekä käyttää tämän tietosuojakäytännön
kohdassa IV mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille vapaamuotoinen viesti
osoitteeseen privacy@ifco.com. Lisätietoja YouTuben henkilötietojen käsittelystä ja siihen
liittyvistä vastustamismahdollisuuksista löydät täältä:
YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
XII.

Yhtiön läsnäolo ammatillisissa verkostoissa
1. Tietojenkäsittelyn laajuus
Yhtiömme esiintyy ammatillisissa verkostoissa. Ylläpidämme yhtiömme näkyvyyttä
seuraavissa ammatillisissa verkostoissa:
LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irleand
XING:
XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany
Profiilimme tarjoavat käyttäjille tietoa ja mahdollisuuden viestintään.
Yhtiön läsnäoloa käytetään työhakemuksiin, tiedotukseen/PR:ään ja aktiiviseen
hankintaan.
Meillä ei ole tietoa siitä, miten yritykset, jotka ovat yhteisvastuussa yhtiön profiilista,
käsittelevät henkilötietojasi. Lisätietoja löytyy tietosuojakäytännöistä:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Jos teet jotain yritysprofiilissamme (esim. lähetät kommentteja, sisältöä tai tykkäyksiä),
saatat tehdä henkilötiedoista (esim. käyttäjäprofiilissasi näkyvästä nimestä tai kuvasta)
julkisia.
2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Oikeusperusta tietojesi käsittelylle yhtiömme verkkoprofiilien yhteydessä on GDPR:n 6
artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f alakohta.
3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Yhtiömme verkkoläsnäolon tarkoitus on tiedottaa käyttäjille palveluistamme. Jokainen
käyttäjä voi julkaista henkilötietoja toimiensa kautta.
4. Säilytysaika
Säilytämme yhtiömme verkkoprofiilin kautta tekemäsi toimet ja julkaisemasi henkilötiedot
siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatamme lakisääteisiä
säilyttämisaikoja.

5. Vastustaminen ja poistaminen
Voit koska tahansa vastustaa sellaisten henkilötietojen käsittelyä, jotka on kerätty
yhtiömme verkkoprofiilin käytön yhteydessä, sekä käyttää tämän tietosuojakäytännön
kohdassa IV mainittuja rekisteröidyn oikeuksiasi. Lähetä meille vapaamuotoinen viesti
tässä tietosuojakäytännössä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
LinkedIn on myös allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield
-sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. LinkedIn on sitoutunut noudattamaan Euroopan
tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta
linkistä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Acti
ve
Lisätietoja vastustamis- ja poistamisvaihtoehdoista on täällä:
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
XIII.

Isännöinti
Sivustoa isännöidään valtuuttamamme palveluntarjoajan palvelimilla.
Palveluntarjoajamme on:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany
Palvelimet keräävät ja tallentavat niin sanottuihin palvelimen lokitiedostoihin
automaattisesti tietoa, jota selaimesi lähettää, kun käyt sivustossa. Tallennettavat tiedot
ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

selaimen tyyppi ja versio
käytössä oleva käyttöjärjestelmä
viittaava URL-osoite
sivustoa käyttävän tietokoneen isäntänimi
palvelinpyynnön kellonaika ja päivämäärä
käyttäjän laitteen IP-osoite.

Näitä tietoja ei yhdistetä muiden tietolähteiden kanssa. Tiedot kerätään perusteena
GDPR:n 6 artiklan ensimmäisen virkkeen f alakohta. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu
intressi sivustonsa teknisesti virheettömään esitykseen ja optimointiin. Palvelimen
lokitiedostoja tallennetaan tätä tarkoitusta varten.
Sivuston palvelin sijaitsee maantieteellisesti Germanyssa.
XIV.

Maantieteellinen kohdistaminen
Käytämme IP-osoitetta ja käyttäjän antamia muita tietoja (esim. rekisteröitymiseen tai
tilaamiseen käytettyä postinumeroa) alueellisten kohderyhmien lähestymiseen (niin
sanottuun maantieteelliseen kohdistamiseen).
Alueellisten kohderyhmien lähestymistä käytetään esimerkiksi näyttämään automaattisesti
alueellisia tarjouksia tai mainoksia, jotka ovat usein olennaisempia käyttäjille.
Oikeusperusta IP-osoitteen ja muiden käyttäjän antamien tietojen (esim. postinumeron)
käyttämiseen on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta perusteena oikeutettu
intressimme varmistaa tarkempi kohderyhmä ja esittää näin tarjouksia ja mainontaa, joka
on käyttäjillemme olennaisempaa.
Osaa IP-osoitteista ja käyttäjän antamista lisätiedoista (esim. postinumeroa) ainoastaan
käsitellään, eikä niitä erikseen tallenneta.
Voit estää maantieteellisen kohdistamisen esimerkiksi käyttämällä VPN-verkkoa tai
välityspalvelinta, joka estää tarkan paikantamisen. Voit lisäksi (käyttämästäsi selaimesta
riippuen) estää sijainnin paikannuksen selaimen asetuksista (mikäli selain tukee tätä
mahdollisuutta).
Käytämme maantieteellistä kohdistamista sivustossamme seuraaviin tarkoituksiin:
1.

Asiakkaiden lähestyminen

Sivustomme tietyn sisällön ja tiettyjen palvelujen tarjoaminen edellyttää käyttäjän
rekisteröitymistä.
Tämä pätee rekisteröitymisen aikana kerättyihin tietoihin, jos rekisteröityminen
peruutetaan tai sitä muutetaan sivustossamme.
XV.

Sisällönjakeluverkot
CloudFlare

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Käytämme sivustossamme CloudFlaren (CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331
Munich, Germany, jäljempänä CloudFlare) sisällönjakeluverkon toimintoja.
Sisällönjakeluverkko on verkko, joka koostuu alueellisesti jakaantuneista palvelimista, jotka
on yhdistetty Internetin kautta jakamaan sisältöä, erityisesti suuria mediatiedostoja, kuten
videoita. CloudFlare tarjoaa verkon optimointia ja turvapalveluja, joita käytämme
parantamaan sivustomme latausaikoja sekä suojaamaan sitä väärinkäytöltä. Kun käyt
sivustossamme, sinut yhdistetään CloudFlaren palvelimiin esimerkiksi sisällön noutamista
varten. Tämä mahdollistaa henkilötietojen, erityisesti käyttäjän aktiivisuutta koskevien
tietojen (esim. millä sivuilla on käyty) sekä laite- ja selaintietojen (esim. IP-osoite ja
käyttöjärjestelmä) tallentamisen palvelimen lokitiedostoihin ja niiden arvioinnin. Tiedot
voidaan siirtää CloudFlaren palvelimiin Yhdysvalloissa. CloudFlare on hyväksynyt Euroopan
unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti.
CloudFlare on sitoutunut noudattamaan Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja
säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active
Lisätietoja CloudFlaren tiedonkeräyksestä ja tietojen säilytyksestä löytyy
täältä: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
CloudFlaren toimintoja käytetään verkkosovellusten ja -sisällön toimittamiseen ja
nopeuttamiseen.
3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Tiedot kerätään perusteena GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Sivuston ylläpitäjällä
on oikeutettu intressi sivustonsa teknisesti virheettömään esitykseen ja optimointiin.
Palvelimen lokitiedostoja tallennetaan tätä tarkoitusta varten.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan.
5. Vastustaminen ja poistaminen
Tietoa CloudFlarea koskevista vastustamis- ja poistamisvaihtoehdoista löytyy
osoitteesta: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

XVI.

Liitännäisten käyttö
Käytämme liitännäisiä erilaisiin tarkoituksiin. Käytetyt liitännäiset on lueteltu alla:
Google Analyticsin käyttö
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Käytämme Google Analyticsia, verkon analysointipalvelua, jota toimittaa Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (jäljempänä Google). Google
Analytics tutkii muun muassa kävijöiden alkuperää, heidän yksittäisillä sivuilla käyntiensä
pituutta ja hakukoneiden käyttöä, mikä auttaa seuraamaan tarkemmin
mainontakampanjoiden menestystä. Google sijoittaa tietokoneeseesi evästeen. Tällä
tavalla voidaan tallentaa ja arvioida henkilötietoja, etenkin käyttäjän aktiivisuutta
(erityisesti millä sivuilla on käyty ja mitä elementtejä on napsautettu), laite- ja selaintietoja
(erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), näytettyjen mainosten tietoja (erityisesti mitä
mainoksia on näytetty ja onko käyttäjä napsauttanut niitä) sekä myös tietoa
mainontakumppaneista (erityisesti pseudonymisoidut käyttäjätunnukset). Tiedot, jotka
eväste muodostaa sivuston käytöstäsi, lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimiin
Yhdysvaltoihin. Jos verkkosivustossa on kuitenkin käytössä IP:n anonymisointi, Google
lyhentää ensin IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja muissa sopimuksen
allekirjoittaneissa maissa Euroopan talousalueella. Vain poikkeustapauksissa koko IPosoite lähetetään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä.
Google on allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämän myötä Google on sitoutunut
noudattamaan Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy
seuraavasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Tässä verkkosivustossa on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi. Google käyttää näitä
tietoja verkkosisällön ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosisällön käyttöäsi,
laatiakseen raportteja verkkosisällössä tehdyistä toimista sekä tarjotakseen verkkosisällön
ja Internetin käyttöön liittyviä lisäpalveluja verkkosisällön ylläpitäjälle. IP-osoitetta, jonka
selaimesi lähettää osana Google Analytics -palvelua, ei yhdistetä muihin Googlelta
saatuihin tietoihin. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaa kuitenkin,
että näin tehdessäsi et ehkä pysty käyttämään sivustomme kaikkia toimintoja. Lisätietoja
Googlen keräämistä tiedoista löytyy täältä:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lähestyä erityisesti kohderyhmää, joka on jo
osoittanut alustavaa kiinnostusta käymällä sivustossa.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän antama suostumus GDPR:n 6
artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohdan mukaisesti.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan. Palvelinlokien mainontatiedot
anonymisoidaan Googlen oman ilmoituksen mukaan poistamalla osia IP-osoitteesta 9
kuukauden jälkeen ja evästetiedoista 18 kuukauden jälkeen.
5. Mahdollisuus suostumuksen peruuttamiseen ja poistamiseen
Sinulla on tietosuojalain mukainen oikeus peruuttaa antamasi suostumus koska tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien
osapuolten evästeiden tallennuksen tietokoneeseesi, käyttämällä "Älä seuraa" (Do Not
Track) -toimintoa sitä tukevassa selaimessa, poistamalla komentosarjakoodien suorituksen
käytöstä selaimessasi tai asentamalla selaimeesi komentosarjat estävän työkalun, kuten
NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com). Voit myös estää
Googlelta evästeidesi luomien tietojen tunnistamisen, verkkoseurantatietojesi (kuten IPosoitteesi) käytön sekä näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla
selainlaajennuksen, joka on saatavissa seuravasta linkistä:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Voit estää Googlelta henkilötietojesi käytön seuraavasta linkistä:
https://adssettings.google.de\ Lisätietoja Googlea koskevista vastustamis- ja
poistamismahdollisuuksista löytyy osoitteesta:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Google Tag Managerin käyttö
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Google Tag Manageria (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/), jonka
toimittaja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja
sen edustaja Euroopan unionissa Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04
E5W5, Dublin, Ireland (jäljempänä Google). Google Tag Managerilla voidaan upottaa
Googlen ja kolmansien osapuolten tunnisteita verkkosisältöön sekä hallinnoida ja
yhdistellä niitä. Tunnisteet ovat pieniä koodielementtejä, joita käytetään muun muassa
kävijöiden määrän ja käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainonnan ja sosiaalisten
kanavien vaikutuksen seuraamiseen, jälkimarkkinointiin ja kohdentamiseen sekä
verkkonäkyvyyden testaamiseen ja optimointiin. Kun kävijä vierailee verkkosivustossa,
tunnistemääritykset lähetetään käyttäjän selaimeen. Määrityksissä kerrotaan, mitä
tunnisteita aktivoidaan. Google Tag Manager aktivoi tunnisteita, jotka saattavat kerätä
tietoja. Löydät tästä tarkempaa tietoa tämän tietosuojakäytännön eri palvelujen käyttöä
koskevista kohdista. Google Tag Manager ei käytä kerättyjä tietoja. Tiedot voidaan siirtää
Googlen palvelimiin Yhdysvaltoihin. Google on allekirjoittanut Euroopan unionin ja
Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämän
myötä Google on sitoutunut noudattamaan Euroopan tietosuojalainsäädännön normeja ja
säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Lisätietoja Google Tag Managerista on
osoitteessa: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html. Googlen
tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kolmansien osapuolten palvelujen tehokas
hallinta ja integrointi.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän antama suostumus GDPR:n 6
artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohdan mukaisesti.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan. Palvelinlokien mainontatiedot
anonymisoidaan Googlen oman ilmoituksen mukaan poistamalla osia IP-osoitteesta 9
kuukauden jälkeen ja evästetiedoista 18 kuukauden jälkeen.

5. Mahdollisuus suostumuksen peruuttamiseen ja poistamiseen
Sinulla on tietosuojalain mukainen oikeus peruuttaa antamasi suostumus koska tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien
osapuolten evästeiden tallennuksen tietokoneeseesi, käyttämällä "Älä seuraa" (Do Not
Track) -toimintoa sitä tukevassa selaimessa, poistamalla komentosarjakoodien suorituksen
käytöstä selaimessasi tai asentamalla selaimeesi komentosarjat estävän työkalun, kuten
NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com). Voit myös estää
Googlelta evästeidesi luomien tietojen tunnistamisen, verkkoseurantatietojesi (kuten IPosoitteesi) käytön sekä näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla
selainlaajennuksen, joka on saatavissa seuravasta linkistä:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Voit estää Googlelta henkilötietojesi käytön seuraavasta linkistä:
https://adssettings.google.de\ Lisätietoja Googlea koskevista vastustamis- ja
poistamismahdollisuuksista löytyy osoitteesta:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
Google AdWordsin käyttö
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Käytämme Google AdWordsia, jonka toimittaja on Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja sen edustaja Euroopan unionissa Google
Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (jäljempänä Google).
Käytämme tätä palvelua mainosten sijoittamiseen. Google sijoittaa tietokoneeseesi
evästeen. Tällä tavalla voidaan tallentaa ja arvioida henkilötietoja, etenkin käyttäjän
aktiivisuutta (erityisesti millä sivuilla on käyty ja mitä elementtejä on napsautettu), laite- ja
selaintietoja (erityisesti IP-osoite ja käyttöjärjestelmä), näytettyjen mainosten tietoja
(erityisesti mitä mainoksia on näytetty ja onko käyttäjä napsauttanut niitä) sekä myös
tietoa mainontakumppaneista (erityisesti pseudonymisoidut käyttäjätunnukset). Google
on allekirjoittanut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen
ja sertifioitu sen mukaisesti. Tämän myötä Google on sitoutunut noudattamaan Euroopan
tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Lisätietoja Googlen tietojenkeräyksestä ja kerättyjen tietojen säilytyksestä löydät täältä:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Hankimme tietoomme ainoastaan mainokseemme vastanneiden käyttäjien
kokonaismäärän. Emme jaa mitään tietoja, joita voitaisiin käyttää sinun tunnistamiseksi.
Käyttö ei palvele jäljitettävyyttä.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän antama suostumus GDPR:n 6
artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohdan mukaisesti.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan, esimerkiksi verotus- tai
kirjanpitotarkoituksiin.
5. Mahdollisuus suostumuksen peruuttamiseen ja poistamiseen
Sinulla on tietosuojalain mukainen oikeus peruuttaa antamasi suostumus koska tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien
osapuolten evästeiden tallennuksen tietokoneeseesi, käyttämällä "Älä seuraa" (Do Not
Track) -toimintoa sitä tukevassa selaimessa, poistamalla komentosarjakoodien suorituksen
käytöstä selaimessasi tai käyttämällä selaimessa komentosarjat estävää työkalua, kuten
NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com).
Voit estää Googlelta henkilötietojesi käytön seuraavasta linkistä:
https://adssettings.google.de
Lisätietoja Googlea koskevista vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista löytyy
osoitteesta:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
Google Mapsin käyttö
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Käytämme Google Mapsia, jonka toimittaja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA ja sen edustaja Euroopan unionissa Google Ireland Ltd,
Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (jäljempänä Google). Käytämme

Google Mapsia maantieteellisten tietojen visuaaliseen esittämiseen ja upottamiseen
verkossa. Kun Google Mapsia käytetään verkkosisällössämme, tiedot verkkosisältömme
käytöstä, IP-osoitteesi ja osoitteet, jotka annetaan reitinsuunnittelutoimintoon, lähetetään
Googlen palvelimeen Yhdysvaltoihin säilytettäviksi. Google on allekirjoittanut Euroopan
unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja sertifioitu sen mukaisesti.
Tämän myötä Google on sitoutunut noudattamaan Euroopan tietosuojalainsäädännön
normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Lisätietoja Googlen tietojenkeräyksestä ja kerättyjen tietojen säilytyksestä löydät täältä:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Google Maps -liitännäisen käyttötarkoitus on parantaa verkkoläsnäolomme
käyttäjäystävällisyyttä ja houkuttelevuutta.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen f alakohta.
Oikeutettu etumme perustuu kohdassa 2 mainittuihin tietojenkäsittelyn tarkoituksiin.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan.
5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistamiseen
Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien
osapuolten evästeiden tallennuksen tietokoneeseesi, käyttämällä "Älä seuraa" (Do Not
Track) -toimintoa sitä tukevassa selaimessa, poistamalla komentosarjakoodien suorituksen
käytöstä selaimessasi tai käyttämällä selaimessa komentosarjat estävää työkalua, kuten
NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com).
Voit estää Googlelta henkilötietojesi käytön seuraavasta linkistä:
https://adssettings.google.de
Lisätietoja Googlea koskevista vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista löytyy
osoitteesta:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

Googlen verkkofonttien käyttö
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Käytämme Googlen verkkofontteja, joiden toimittaja on Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja sen edustaja Euroopan unionissa Google
Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (jäljempänä Google).
Verkkofontit siirretään sivua kutsuttaessa selaimen välimuistiin, jotta niitä voidaan käyttää
parantamaan tietojen visuaalista esitysmuotoa. Jos selain ei tue Googlen verkkofontteja
tai salli niiden käyttöä, teksti esitetään oletusfonttia käyttäen. Kun sivu avataan, sivulla
kävijän laitteeseen ei tallenneta evästeitä. Sivun katselun yhteydessä siirrettävät tiedot
lähetetään resurssikohtaisille toimialueille,
kuten https://fonts.googleapis.com tai https://fonts.gstatic.com. Niitä saatetaan käyttää
henkilötietojen, etenkin käyttäjän aktiivisuutta koskevien tietojen (erityisesti millä sivuilla
on käyty ja mitä elementtejä on napsautettu) sekä laite- ja selaintietojen (erityisesti IPosoite ja käyttöjärjestelmä), säilyttämiseen ja analysoimiseen.
Tiedot saatetaan siirtää Googlen palvelimiin Yhdysvaltoihin. Google on allekirjoittanut
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja sertifioitu sen
mukaisesti. Tämän myötä Google on sitoutunut noudattamaan Euroopan
tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietoihin, joita saatetaan kerätä tai käyttää todennettujen
Google-palvelujen, kuten Gmailin, samanaikaisen käytön yhteydessä.
Lisätietoja Googlen tietojenkeräyksestä ja kerättyjen tietojen säilytyksestä on osoitteessa:
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Googlen verkkofonttien käytön tarkoitus on tekstiemme esittäminen houkuttelevina. Jos
selaimesi ei tuet tätä ominaisuutta, tietokoneesi käyttää tekstien esittämiseen vakiofonttia.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.
Oikeutettu etumme perustuu kohdassa 2 mainittuihin tietojenkäsittelyn tarkoituksiin.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä

kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan, esimerkiksi verotus- tai
kirjanpitotarkoituksiin.
5. Mahdollisuus vastustamiseen ja poistamiseen
Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä kolmansien
osapuolten evästeiden tallennuksen tietokoneeseesi, käyttämällä "Älä seuraa" (Do Not
Track) -toimintoa sitä tukevassa selaimessa, poistamalla komentosarjakoodien suorituksen
käytöstä selaimessasi tai käyttämällä selaimessa komentosarjat estävää työkalua, kuten
NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com).
Voit estää Googlelta henkilötietojesi käytön seuraavasta linkistä:
https://adssettings.google.de
Lisätietoja Googlea koskevista vastustamis- ja poistamismahdollisuuksista löytyy
osoitteesta:\https://policies.google.com/privacy?gl
=EN&hl=en
XVII.

Liitännäisten integrointi ulkoisten palveluntarjoajien kautta
1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Integroimme sivustoomme tiettyjä liitännäisiä ulkoisten palveluntarjoajien kautta
sisällönjakeluverkkojen muodossa. Kun käytät sivustoamme, muodostamme yhteyden
palveluntarjoajien palvelimiin sisällön noutamiseksi ja tallentamiseksi käyttäjän selaimen
välimuistiin. Tämä mahdollistaa henkilötietojen, erityisesti laite- ja selaintietojen (esim. IPosoite ja käyttöjärjestelmä), tallentamisen palvelimen lokitiedostoihin ja niiden arvioinnin.
Käytämme seuraavia palveluja:
Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS")
1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Käytämme B2B-markkinoinnin automatisointiin ja uusien asiakkuuksien hankintaan
suunniteltua Pardot MAS -työkalua, jonka on toimittanut Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry
Rd. Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, United States (jäljempänä Pardot) ja Salesforce.com
Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (jäljempänä Salesforce).
Pardot auttaa meitä kohdentamaan saapumissivut, rekisteröitymislomakkeet ja
sähköpostikampanjat tarkasti kohderyhmälle sekä tarjoamaan yksilöityä sisältöä. Pardot
myös tallentaa napsautuspolkusi sivustossa ja luo pseudonyymin käyttäjäprofiilin. Tähän
tarkoitukseen käytetään evästeitä, jotta selaimesi voidaan tunnistaa.
Pardot MAS käsittelee seuraavia henkilötietoja:

- laitetiedot
- lokitiedostoja koskevat tiedot, käyttäjätiedot
- IP-osoite.
Tiedot siirretään Salesforcen palvelimiin Yhdysvaltoihin. Salesforce on allekirjoittanut
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen ja sertifioitu sen
mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Salesforce on sitoutunut noudattamaan Euroopan
tietosuojalainsäädännön normeja ja säädöksiä. Lisätietoja löytyy alla olevasta linkistä:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
Salesforce noudattaa yritystä koskevia sitovia sääntöjä (BCR, Binding Corporate Rules)
mahdollistaakseen henkilötietojen siirron EU:n ja EEA:n alueelta Salesforcen sijainteihin
EU:n ja EEA:n ulkopuolella. Salesforcen yritystä sitovat säännöt löytyvät osoitteesta:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119
5317279-06&locale=en&indexation=true
tai voit pyytää ne lähettämällä vapaamuotoisen viestin osoitteeseen
support@Salesforce.com.
Lisätietoja siitä, miten Salesforce käsittelee tietoja, löydät täältä:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Pardot MAS:n käyttö auttaa meitä automatisoimaan B2B-markkinointia, tunnistamaan
asiakkaita tehokkaammin ja optimoimaan uusasiakashankintaa.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on periaatteessa käyttäjän suostumus
GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen a alakohdan mukaisesti.
4. Säilytysaika
Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tarpeen tässä tietosuojakäytännössä
kuvailtujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain vaatiman ajan, esimerkiksi verotus- tai
kirjanpitotarkoituksiin.
5. Mahdollisuus suostumuksen peruuttamiseen ja poistamiseen
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus koska tahansa. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun
käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit estää Salesforcea keräämästä ja käsittelemästä henkilötietojasi estämällä evästeiden
tallennuksen tietokoneeseesi kolmansien osapuolten toimesta, käyttämällä "Älä seuraa"
(Do Not Track) -toimintoa sitä tukevassa selaimessa, poistamalla komentosarjakoodien
suorituksen käytöstä selaimessasi tai asentamalla selaimeesi komentosarjat estävän
työkalun, kuten NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com).
Lisätietoja riitauttamisesta ja ongelmien selvittämisestä Salesforcen kanssa on osoitteessa:
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
===============================================================
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