VERKKOSIVUSTON TIETOSUOJAILMOITUS

Esittely
Tervetuloa Brammer OY tietosuojailmoitukseen.
Brammer OY on osa IPH-Brammer-yritysryhmää("IPH-Brammer Group"). Tämä tietosuojailmoitus
annetaan IPH-Brammer Groupin puolesta, joten kun mainitsemme tässä tietosuojailmoituksessa
"IPH-Brammer", "me", "meitä" tai "meidän", viittaamme kyseiseen yritykseen IPH-Brammer
Groupissa, joka on vastuussa tietojesi käsittelystä.
IPH-Brammer kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi. Tämä
tietosuojailmoitus
kertoo
sinulle,
miten
huolehdimme
henkilötiedoistasi,
kun
käyt
verkkosivustollamme (riippumatta siitä, missä olet käydessäsi) ja kertoo sinulle yksityisyyden
suojaan liittyvistä oikeuksistasi ja miten laki suojelee sinua.
Käytä myös sanastoa ymmärtääksesi joidenkin tässä tietosuojailmoituksessa käytettyjen käsitteiden
merkityksen.
1.

Tärkeitä tietoja ja keitä me olemme
Tämän tietosuojailmoituksen tarkoitus
Tämä tietosuojailmoitus pyrkii antamaan sinulle tietoja siitä, miten IPH-Brammer kerää ja käsittelee
henkilötietojasi tämän verkkosivuston käyttösi kautta, mukaan lukien mahdollisesti tämän
verkkosivuston kautta antamasi tiedot rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaukseen tai
osallistuessasi kilpailuun.
Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu lapsille emmekä tietoisesti kerää lapsiin liittyviä tietoja.
On tärkeää, että luet tämän tietosuojailmoituksen muiden tietosuojailmoitusten tai
oikeudenmukaisen käsittelyn ilmoituksen kanssa, jotka saatamme antaa tietyissä tapauksissa, kun
keräämme tai käsittelemme henkilötietoja sinusta, jotta olet tietoinen miten ja miksi käytämme
tietojasi. Tämä tietosuojailmoitus täydentää muita ilmoituksia eikä sen ole tarkoitus ohittaa niitä.
Rekisterinpitäjä
Brammer OY on rekisterinpitäjä ja vastuussa tästä verkkosivustosta.
Olemme nimittäneet tietosuojatiimin ("DPT", data privacy team), joka on vastuussa tähän
tietosuojailmoitukseen liittyvien kysymysten valvomisesta. Jos sinulla on kysyttävää tästä
tietosuojailmoituksesta, mukaan lukien pyynnöt laillisten oikeuksiesi käyttämiseen, ota yhteyttä
tietosuojatiimiin käyttämällä alla olevia yhteystietoja.
Tietosuojatiimin yhteystiedot
Täydelliset tietomme ovat: IPH-Brammer Limited (Kaupparekisterinro: 00162925), St Ann’s House,
1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire, WA16 6PD United Kingdom
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Tietosuojatiimin sähköpostiosoite: data-privacy@iph-brammer.com
Sinulla on oikeus tehdä valitus Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun virastolle ("ICO",
Information Commissioner's Office), joka on Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuoja-asioiden
valvontaviranomainen (www.ico.org.uk). Arvostaisimme kuitenkin mahdollisuutta korjata ongelmasi,
ennen kuin otat yhteyttä ICO-toimistoon, joten ota yhteyttä ensin meihin.
Tietosuojailmoituksen muutokset ja velvollisuutesi ilmoittaa meille muutoksista
Tämä versio päivitettiin 23.5.2018.
On tärkeää, että sinusta säilyttämämme henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajan tasalla. Pyydämme
sinua ilmoittamaan meille, jos henkilötietosi muuttuvat liikesuhteemme aikana.
Kolmansien osapuolien linkit
Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille, laajennuksiin
ja sovelluksiin. Tällaisten linkkien napsauttaminen tai yhteyksien ottaminen käyttöön voi antaa
kolmansille osapuolille mahdollisuuden kerätä tai jakaa tietoja sinusta. Emme hallitse näitä
kolmansien osapuolien verkkosivustoja emmekä ole vastuussa heidän tietosuojaperiaatteistaan.
Kun poistut verkkosivustoltamme, suosittelemme, että luet jokaisen vierailemasi verkkosivuston
tietosuojailmoituksen.
2.

Sinusta keräämämme tiedot
Henkilötiedot, jotka tarkoittavat yksilön tietoja, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa. Ne eivät
sisällä tietoja, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymit tiedot).
Voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää erilaisia henkilötietoja sinusta. Nämä henkilötiedot
voidaan ryhmitellä yhteen seuraavalla tavalla:


Henkilöllisyystiedot – ne voivat sisältää etunimen, tyttönimen, sukunimen, käyttäjänimen tai
vastaavan tunnisteen, siviilisäädyn, tehtävänimikkeen, syntymäpäivän ja sukupuolen.



Yhteystiedot – ne voivat sisältää laskutusosoitteen, toimitusosoitteen, sähköpostiosoitteen ja
puhelinnumerot.



Maksutiedot – ne voivat sisältää pankkitilin ja maksukorttien tietoja.



Tapahtumatiedot – ne voivat sisältää tietoja maksuista sinulle tai itse tekemistäsi maksuista ja
muita tietoja tuotteista ja palveluista, joita olet ostanut meiltä.



Tekniset tiedot – näitä voivat olla IP-osoite, kirjautumistietosi, selaimen tyyppi ja versio,
aikavyöhykeasetus ja sijainti, selaimen laajennustyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja alusta
sekä muu tekniikka laitteilla, joita käytät tämän verkkosivuston käyttämiseen.



Profiilitiedot – näitä voivat olla käyttäjänimi ja salasana, tekemäsi ostokset tai tilaukset,
mielenkiinnonkohteesi, asetukset, palautteet ja kyselyvastaukset.



Käyttötiedot – näitä voivat olla tiedot siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja
palveluitamme.
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Markkinointi- ja yhteydenpitotiedot– näitä voivat olla asetuksesi markkinoinnin
vastaanottamiseen meiltä ja kolmansilta osapuolilta sekä yhteydenpidon asetuksesi.

Voimme myös kerätä, käyttää ja jakaa yhdistettyjä tietoja kuten tilasto- tai demografisia tietoja
mitä tahansa tarkoitusta varten. Yhdistetyt tiedot voivat olla johdettuja henkilötiedoistasi, mutta niitä
ei pidetä lain mukaan henkilötietoina, koska nämä tiedot eivät suoraan tai epäsuoraan paljasta
henkilöllisyyttäsi. Voimme esimerkiksi koota käyttötietojasi laskeaksemme prosenttimäärän
käyttäjistä, jotka käyttävät tiettyä verkkosivun ominaisuutta. Jos kuitenkin yhdistämme tai liitämme
yhdistettyjä tietoja henkilötietojesi kanssa niin, että niistä voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa sinut,
käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojailmoituksen
mukaan.
Emme kerää sinusta henkilötietojen erityisiä tietoryhmiä (näitä ovat tiedot rodusta tai
etnisyydestä, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, sukupuolielämä, sukupuolinen
suuntautuminen, poliittiset mielipiteet, ammattiliiton jäsenyys, terveystiedot sekä geneettiset ja
biometriset tiedot). Emme myöskään kerää tietoja rikostuomioista ja rikkomuksista.
Jos et anna henkilötietoja
Jos meidän tarvitsee kerätä henkilötietoja lain mukaan tai kanssasi solmimamme sopimuksen
mukaan, etkä anna meille pyytämiämme tietoja, emme ehkä pysty toimimaan olemassa olevan
sopimuksemme mukaan tai sopimuksen mukaan, jota yritämme solmia kanssasi (esimerkiksi
tarjotaksemme sinulle tuotteita tai palveluita). Tässä tapauksessa meidän ehkä täytyy peruuttaa
tuote tai palvelu, joka sinulla on kanssamme. Ilmoitamme tästä sinulle, jos asia on näin.
3.

Miten henkilötietojasi kerätään?
Käytämme eri tapoja henkilötietojen keräämiseksi sinulta ja sinusta, kuten:


Suora vuorovaikutus. Voit antaa meille henkilö-, yhteys- ja taloustietoja täyttämällä
lomakkeita tai käymällä kirjeenvaihtoa kanssamme postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai
muulla tavalla. Tämä sisältää henkilötiedot, jotka annat, kun:



pyydät tuotteitamme tai palveluitamme,



luot tilin verkkosivustollemme,



tilaat palvelumme tai julkaisujamme,



pyydät lähettämään sinulle markkinointia,



osallistut kilpailuun, myynninedistämiseen tai kyselyyn tai



annat meille palautetta.



Automatisoidut tekniikat tai vuorovaikutukset. Kun olet vuorovaikutuksessa
verkkosivustomme kanssa, voimme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja laitteistasi,
selaustoimistasi ja -kuvioista. Keräämme näitä henkilötietojasi evästeillä, palvelinlokeilla ja
muilla vastaavilla tekniikoilla. Saamme myös henkilötietoja sinusta, jos käyt muilla
evästeitämme hyödyntävillä verkkosivustoilla. Katso lisätietoja verkkosivustollamme
julkaistusta evästekäytännöstämme.



Kolmannet osapuolet tai julkisesti saatavissa olevat lähteet. Voimme kerätä tai saada
henkilötietoja sinusta erilaisilta kolmansilta osapuolilta, joilla on suostumuksesi tietojesi
siirtämiseen meille, ja julkisesti saatavissa olevista lähteistä.
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4.

Miten käytämme henkilötietojasi
Käytämme henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Tavallisesti käytämme henkilötietojasi
seuraavissa olosuhteissa:


Kun meidän tarvitsee panna täytäntöön sopimus, jota olemme solmimassa kanssasi tai
jonka olemme jo solmineet kanssasi.



Silloin kun se on tarpeen oikeutettujen etujemme (tai kolmannen osapuolen etujen) vuoksi ja
kun sinun mielenkiinnonkohteesi ja perusoikeutesi eivät syrjäytä näitä etuja.



Silloin kun meidän täytyy noudattaa laissa tai asetuksessa asetettua velvoitetta.

Yleensä emme luota suostumukseen oikeusperusteena henkilötietojesi käsittelyssä muutoin kuin
lähettäessämme sinulle kolmannen osapuolen markkinointiviestejä sähköpostitse tai tekstiviestillä.
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi markkinointiin milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin.
Tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietojasi
Olemme kuvanneet alla taulukkomuodossa kaikki tavat, joilla aiomme käyttää henkilötietojasi, ja
mihin oikeusperusteisiin nojaamme niin tehdessämme. Olemme myös tarvittaessa ilmoittaneet
oikeutetut etujemme.
Huomaa, että voimme käsitellä henkilötietojasi useammalla kuin yhdellä oikeusperusteella riippuen
kyseisestä tarkoituksesta, jota varten käytämme tietojasi. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitse tietoja
siitä, mihin oikeusperusteeseen nojaamme käsitellessämme tietoja, jos alla olevassa tarkoituksessa
on määritetty useampi kuin yksi oikeusperuste.
Tarkoitus/Toiminta
Rekisteröintisi
asiakkaaksi

Tietotyyppi

Oikeusperuste käsittelyyn mukaan
lukien oikeutetun edun perusta

uudeksi (a) Henkilöllisyys
(b) Yhteystiedot

Tilauksesi käsittely ja toimitus:
(a) Maksujen, palkkioiden
veloitusten hallinta

(a) Henkilöllisyys
ja (b) Yhteystiedot
(c) Rahoitus

(b) Saataviemme periminen ja
(d) Tapahtuma
rahojen takaisin saaminen
(e)
Markkinointi
viestintä
Liikesuhteemme
sisältää:

hallinta,

(b) Yhteystiedot
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sopimuksen

(a)
Kanssasi
täytäntöönpano

sopimuksen

solmitun

(b) Tarpeen oikeutetuille
(saataviemme perintä)

eduillemme

(a)
Kanssasi
täytäntöönpano

sopimuksen

ja

joka (a) Henkilöllisyys

(a)
Ehtojemme
tai
(c) Profiili
tietosuojakäytäntömme
(d)
Markkinointi
muutosten ilmoittaminen sinulle
viestintä
(b) Pyyntö sinulle arvioinnin tai
kyselyn tekemisestä

Kanssasi
solmitun
täytäntöönpano

solmitun

(b) Tarpeen laissa säädetyn velvoitteen
noudattamiseksi
ja

(c) Tarpeen oikeutettujen etujemme
noudattamiseksi
(tietueiden
päivittämiseksi ja tutkiaksemme, miten
asiakkaamme
käyttävät
tuotteitamme/palveluitamme)

Mahdollistaaksemme
(a) Henkilöllisyys
osallistumisesi
palkinnon
(b) Yhteystiedot
arvontaan, kilpailuun tai kyselyyn
(c) Profiili
osallistumiseen
(d) Käyttö
(e)
Markkinointi
viestintä

(a)
Kanssasi
täytäntöönpano

solmitun

sopimuksen

(b) Tarpeen oikeutetuille eduillemme
(tutkiaksemme,
miten
asiakkaamme
käyttävät
tuotteitamme/palveluitamme,
ja kehittääksemme niitä ja kasvattaaksemme
liiketoimintaamme)

Liiketoimintamme
ja
tämän (a) Henkilöllisyys
verkkosivuston hallinnoimiseksi ja
(b) Yhteystiedot
suojaamiseksi (mukaan lukien
vianetsintä, tietojen analysointi, (c) Tekninen
testaus, järjestelmän ylläpito, tuki,
raportointi ja tietojen ylläpito)

(a) Tarpeen oikeutetuille eduillemme
(liiketoimintamme johtamiseksi, hallinta- ja
IT-palveluiden
tarjoamiseksi,
verkkoturvallisuuden
ylläpitämiseksi,
petosten
estämiseksi
ja
yrityksen
uudelleenorganisoinnin
tai
ryhmän
rakenneuudistuksen yhteydessä)
(b) Tarpeen laissa säädetyn velvoitteen
noudattamiseksi

Toimittaaksemme asiaankuuluvan
verkkosivuston
sisällön
ja
mainokset
sinulle
ja
mitataksemme
tai
ymmärtääksemme
sinulle
tarjoamamme
mainonnan
tehokkuuden

(a) Henkilöllisyys
(b) Yhteystiedot
(c) Profiili
(d) Käyttö
(e)
Markkinointi
viestintä

ja

Tarpeen
oikeutetuille
eduillemme
(tutkiaksemme,
miten
asiakkaamme
käyttävät
tuotteitamme/palveluitamme,
kehittääksemme niitä, kasvattaaksemme
liiketoimintaamme ja tiedottaaksemme
markkinointistrategiastamme)

(f) Tekninen
Käyttääksemme
tietojen (a) Tekninen
analysointia
parantaaksemme
(b) Käyttö
verkkosivustoamme,
tuotteitamme/palveluitamme,
markkinointia, asiakassuhteita ja
kokemuksia

Tarpeen
oikeutetuille
eduillemme
(määrittääksemme
asiakastyypit
tuotteillemme/palveluillemme,
pitääksemme verkkosivustomme ajan
tasalla ja ajankohtaisena, kehittääksemme
liiketoimintaamme liiketoimintaamme ja
tiedottaaksemme
markkinointistrategiastamme)

Tehdäksemme ehdotuksia ja (a) Henkilöllisyys
suosituksia sinulle tuotteista ja
(b) Yhteystiedot
palveluista,
jotka
saattavat
(c) Tekninen
kiinnostaa sinua

Tarpeen
oikeutetuille
eduillemme
(kehittääksemme
tuotteitamme/palveluitamme
ja
kasvattaaksemme liiketoimintaamme)

(d) Käyttö
(e) Profiili
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Markkinointi
Pyrimme tarjoamalla sinulla vaihtoehtoja eräistä henkilötietojen käytöistä, erityisesti markkinoinnista
ja mainonnasta.
Myynninedistämistarjoukset meiltä
Voimme käyttää henkilöllisyyttäsi, yhteystietojasi, teknisiä, käyttö- ja profiilitietojasi
muodostaaksemme käsityksen siitä, mitä haluat tai tarvitset tai mikä voisi kiinnostaa sinua. Näin
päätämme, mitkä tuotteet, palvelut ja tarjoukset voivat olla olennaisia sinulle (kutsumme tätä
markkinoinniksi).
Saat meiltä markkinointiviestejä, jos olet pyytänyt meiltä tietoja tai ostanut meiltä tuotteita tai
palveluita tai jos olet antanut meille tietosi osallistuessasi kilpailuun tai rekisteröidyttyäsi
myynninedistämiseen ja jokaisessa tapauksessa et ole valinnut luopua mahdollisuudesta ottaa
vastaan tätä markkinointia.
Kolmannen osapuolen markkinointi
Hankimme nimenomaisen suostumuksesi, ennen kuin jaamme tietoja millekään yritykselle IPHBrammer Groupin ulkopuolella markkinointitarkoituksissa.
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Mahdollisuus olla vastaanottamatta viestejä
Voit pyytää meitä tai kolmansia osapuolia lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen milloin
tahansa ottamalla meihin yhteyttä.
Kun valitset markkinointiviestien vastaanoton kieltämisen, se ei koske tuotteen/palvelun oston,
takuun rekisteröinnin, tuote-/palvelukokemuksen tai muiden tapahtumien tuloksena meille annettuja
henkilötietoja.
Evästeet
Voit asettaa selaimesi estämään kaikki tai jotkin selaimen evästeet tai hälyttämään, kun
verkkosivustot asettavat tai käyttävät evästeitä. Jos otat evästeet pois käytöstä tai kiellät evästeiden
käytön, huomaa, että jotkin tämän verkkosivuston osat eivät ole käytettävissä tai toimi oikein. Jos
haluat
lisätietoja
käyttämistämme
evästeistä,
katso
verkkosivustollamme
julkaistu
evästekäytäntömme.
Tarkoituksen muutos
Käytämme henkilötietojasi vain siihen tarkoitukseen, johon olemme niitä keränneet, ellemme
kohtuudella harkitse, että meidän tarvitsee käyttää niitä toista syytä varten ja syy on yhteensopiva
alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos haluat saada selityksen sille, miten uusi tarkoitus on
yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa, ota yhteyttä meihin.
Jos meidän tarvitsee käyttää henkilötietojasi asiaankuulumattomaan tarkoitukseen, ilmoitamme
sinulle ja selitämme oikeusperusteen, jonka mukaan voimme tehdä niin.
Huomaa, että voimme käsitellä henkilötietojasi tietämättäsi tai ilman suostumustasi yllä olevien
sääntöjen mukaisesti, kun sitä vaaditaan tai laki sen sallii.
5.

Henkilötietojesi luovuttaminen
Saatamme jakaa henkilötietojasi alla ilmoitettujen osapuolien kanssa kappaleen 4 taulukossa yllä
kuvattuihin tarkoituksiin.


Sisäiset kolmannet osapuolet, kuten sanastossa määritetään.



Ulkoiset kolmannet osapuolet, kuten sanastossa määritetään.



Kolmannet osapuolet, joille saatamme myydä, siirtää tai yhdistää osia liiketoiminnastamme
tai varoistamme. Voimme vaihtoehtoisesti hankkia muita yrityksiä tai yhdistyä niiden kanssa.
Jos liiketoiminnassamme tapahtuu muutos, uudet omistajat voivat käyttää henkilötietojasi
samalla tavalla kuin tässä tietosuojailmoituksessa on määritetty.

Vaadimme kaikkia kolmansia osapuolia kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja
kohtelemaan niitä lain mukaisesti. Emme salli kolmansien osapuolien palveluntarjoajien käyttää
henkilötietojasi heidän omiin tarkoituksiinsa. Sallimme heidän käyttää henkilötietojasi vain
määrättyihin tarkoituksiin ja ohjeidemme mukaisesti.
6.

Kansainväliset siirrot
Saatamme jakaa henkilötietojasi IPH-Brammer Groupin sisällä. Tämä voi tarkoittaa tietojesi siirtoa
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.
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Varmistamme henkilötietojesi suojauksen vaatimalla kaikkia ryhmämme yrityksiä, joille jaamme
henkilötietojasi, noudattamaan samoja sääntöjä henkilötietojesi käsittelyssä.
Jotkin ulkoiset kolmannet osapuolet sijaitsevat ETA:n ulkopuolella, joten niiden henkilötietojesi
käsittelyyn liittyy tietojesi siirto ETA:n ulkopuolelle.
Aina kun siirrämme henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle, varmistamme niille samantasoisen
suojauksen vähintään yhdellä seuraavista suojakeinoista:


Siirrämme henkilötietojasi vain maihin, joiden Euroopan komissio on arvioinut tarjoavan
riittävän suojaustason henkilötiedoille. Katso lisätietoja Euroopan komissio: Henkilötietojen
riittävä suojaus EU:n ulkopuolisissa maissa.



Jos käytämme tiettyjä palveluntarjoajia, voimme käyttää määrättyjä Euroopan komission
hyväksymiä sopimuksia, jotka antavat henkilötiedoille saman suojauksen kuin Euroopassa.
Katso lisätietoja Euroopan komissio: Mallisopimukset henkilötietojen siirrolle kolmansiin
maihin.



Voimme siirtää tiedot Yhdysvalloissa sijaitseville palveluntarjoajille, jos ne ovat osa Privacy
Shield -järjestelyä, joka vaatii niitä tarjoamaan samanlaisen suojauksen Euroopan ja
Yhdysvaltain välillä jaetuille henkilötietoille. Katso lisätietoja Euroopan komissio: EU:n ja
Yhdysvaltain välinen Privacy Shield -järjestely.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja käyttämästämme kyseisestä mekanismista siirtäessämme
henkilötietojasi ETA:n ulkopuolelle.
7.

Tietoturva
Olemme toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet estääksemme henkilötietojesi tahattoman
katoamisen, käytön tai valtuuttamattoman tarkastelun, muuttamisen tai luovuttamisen. Lisäksi
rajoitamme henkilötietojesi käytön niihin työntekijöihin, asiamiehiin, alihankkijoihin ja muihin
kolmansiin osapuoliin, joilla on liiketoiminnallinen tarve tietää. He käsittelevät henkilötietojasi vain
ohjeittemme mukaan ja heillä on salassapitovelvollisuus.
Olemme luoneet käytänteet epäillyn tietosuojarikkomuksen käsittelemiseksi ja ilmoitamme sinulle ja
asianmukaiselle rikkomuksen sääntelyviranomaiselle siellä, missä meitä vaaditaan niin tekemään.

8.

Tietojen säilyttäminen
Kuinka kauan käytätte henkilötietojani?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tarkoitusta varten, johon keräsimme ne,
mukaan lukien oikeudelliset, kirjanpidolliset tai raportointivaatimukset.
Määrittääksemme henkilötietojen sopivan säilytysajan otamme huomioon henkilötietojen määrän,
luonteen ja arkaluoteisuuden, valtuuttamattoman käytön tai luovuttamisen potentiaalisen haitan
riskin, tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, ja sen voimmeko saavuttaa nämä
tarkoitukset muilla tavoilla ja sovellettavat lainmukaiset vaatimukset.
Säilytysaikojen tiedot henkilötietojesi eri osille ovat saatavissa säilytyskäytännöstämme, jonka voit
pyytää meiltä ottamalla yhteyttä meihin.

9.

Lailliset oikeutesi
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Tietyissä olosuhteissa sinulla on oikeus tietosuojalakien mukaan henkilötietoihisi liittyen. Sinulla on
oikeus:


Pyytää saada nähdä henkilötietosi (tavallisesti "rekisteröidyn tiedonsaantipyyntö"). Tämän
avulla saat kopion henkilötiedoistasi, joita meillä on sinusta, ja tarkistaa, että käsittelemme niitä
lain mukaisesti.



Pyytää korjaus henkilötietoihin, joita pidämme sinusta. Tämä avulla voit korjauttaa mahdolliset
epätäydelliset tai virheelliset tiedot, vaikka meidän täytyy tarkistaa meille antamiesi uusien
tietojen täsmällisyys.



Pyyntö poistaa henkilötietosi. Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos meillä ei ole
enää hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan
henkilötietosi, kun olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä (katso alla), jos olemme
käsitelleet tietojasi laittomasti tai jos meitä vaaditaan poistamaan henkilötietosi paikallisten
lakien mukaan. Huomaa kuitenkin, että emme ehkä aina pysty noudattamaan poistopyyntöäsi
tietyistä oikeudellisista syistä, mistä ilmoitetaan sinulle tarvittaessa pyyntösi aikaan.



Henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen, kun luotamme oikeutettuun etuun (tai kolmannen
osapuolen luotettuun etuun) ja omassa tilanteessasi on jotain, jonka vuoksi haluat estää
käsittelyä sen perusteella, että se vaikuttaa perusoikeuksiisi ja vapauksiisi. Sinulla on myös
oikeus vastustaa, jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Joissakin
tapauksissa voimme osoittaa, että meillä on pakottavat lailliset syyt käsitellä tietojasi, mikä
syrjäyttää oikeutesi ja vapautesi.



Pyyntö rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi
käsittelyn seuraavissa tilanteissa: (a) jos haluat meidän osoittavan tietojen täsmällisyyden, (b)
jos tietojen käyttömme on laitonta, mutta et halua meidän poistavan niitä, (c) jos haluat meidän
säilyttävän tiedot, vaikka emme enää vaadi sitä, koska niitä oikeudellisen vaateen
perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai (d) olet vastustanut tietojesi käsittelyä,
mutta meidän täytyy tarkistaa, onko meillä pakottavia laillisia syitä niiden käyttämiseen.



Henkilötietojesi siirtopyyntö sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Tarjoamme sinulle tai
valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötietosi jäsentyneessä, yleisesti käytetyssä,
koneella luettavassa muodossa. Huomaa, että tämä oikeus koskee vain automatisoituja tietoja,
joiden käyttöön annoit meille alun perin suostumuksesi tai joita käytimme aloittaaksemme
sopimuksemme täytäntöönpanon kanssasi.



Suostumuksen peruuttaminen milloin tahansa, kun luotamme suostumukseesi
henkilötietojesi käsittelyssä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen
suostumuksesi peruutusta. Jos peruutat suostumuksesi, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle
tiettyjä tuotteita tai palveluita. Ilmoitamme sinulle tästä, kun peruutat suostumuksesi.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä DPT-tiimiimme kappaleessa 4 yllä
annetuilla yhteystiedoilla.
Maksua ei tavallisesti vaadita
Sinun ei tarvitse maksaa maksua saadaksesi pääsyn henkilötietoihisi (tai käyttääksesi jotain muuta
oikeutta). Voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on selkeästi perusteeton,
toistuva tai kohtuuton. Voimme vaihtoehtoisesti kieltäytyä noudattamasta pyyntöäsi näissä
olosuhteissa.
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Mitä saatamme tarvita sinulta
Saatamme pyytää sinulta tiettyjä tietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja varmistaaksemme
oikeutesi käyttää henkilötietojasi (tai käyttää jotain muuta oikeuttasi). Tällä turvatoimella
varmistamme, että henkilötietojasi ei luovuteta tietojen vastaanottamiseen valtuuttamattomalle
henkilölle. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä saadaksemme lisätietoja pyynnöstäsi
nopeuttaaksemme vastaustamme.
Vastaamisen aikaraja
Yritämme vastata kaikki oikeutettuihin pyyntöihin yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntösi on
erityisen monimutkainen tai olet tehnyt useita pyyntöjä, vastaaminen voi joskus kestää yli
kuukauden. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.
10.

Sanasto
OIKEUSPERUSTE
Oikeutettu etu tarkoittaa yrityksemme etua liiketoimintamme harjoittamisessa ja johtamisessa
voidaksemme antaa sinulle parhaan palvelun/tuotteen sekä parhaan ja turvallisimman kokemuksen.
Varmistamme, että harkitsemme ja tasapainotamme mahdollisen vaikutuksen sinuun (sekä
positiivisen että negatiivisen) ja oikeuksiisi ennen henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen etujemme
mukaisesti. Emme käytä henkilötietojasi toimiin, joissa sinuun kohdistuvat vaikutukset ohittavat
oikeutetut etumme (ellei meillä ole suostumustasi tai ellei laki velvoita tai salli). Voit saada lisätietoja
siitä, miten arvioimme oikeutettuja etujamme verrattuna mahdollisiin sinuun kohdistuviin vaikutuksiin
tiettyjen toimien seurauksina ottamalla meihin yhteyttä.
Sopimuksen täytäntöönpano tarkoittaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun se on tarpeen
sopimuksen täytäntöönpanossa, jossa olet osapuoli, tai toimenpiteisiin ryhtymiseksi pyynnöstäsi
ennen kyseisen sopimuksen solmimista.
Laissa tai asetuksessa asetetun velvoitteen noudattaminen tarkoittaa henkilötietojesi käsittelyä,
kun se on tarpeen meitä velvoittavan laissa tai asetuksessa asetetun velvoitteen noudattamiseksi.
KOLMANNET OSAPUOLET
Sisäiset kolmannet osapuolet
Muut yritykset IPH-Brammer Groupissa, jotka toimivat yhteisinä rekisterinpitäjinä tai käsittelijöinä.
Ulkoiset kolmannet osapuolet
Muut kolmannet osapuolet kuin sisäiset kolmannet osapuolemme. Esimerkiksi ITpalveluntarjoajamme, ammattimaiset neuvonantajamme (kuten lakimiehet, pankkiirit, auditoijat ja
vakuutuksenantajat), sääntely- ja muut viranomaiset sekä markkinointitoimistomme.
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