Tietosuojalauseke
Olemme iloisia siitä, että olet kiinnostunut verkkosivuistamme ja HYDAC-yhtiöryhmään
kuuluvasta yrityksestämme. Sinun henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää.
Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, jotka koskevat jotain tunnistettua tai tunnistettavissa
olevaa luonnollista henkilöä (jäljempänä: tiedot). Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi IPosoite, osoite, nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
Tallennamme tietoja periaatteesssa vain teknisesti vaadittavassa määrin. Seuraavan
tietosuojalausekkeen kautta haluamme informoida sinua siitä, mitä tietoja ja mihin
tarkoitukseen me käsittelemme verkkosivustolla käyntisi aikana.
I.

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan ja jäsenmaiden muiden maakohtaisten
tietosuojalakien ja tietosuojaoikeudellisten määräysten perusteella rekisterinpitäjä on:
HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstrasse 4
Postfach 12 51
Deutschland
Puh.: +49 (0) 68 97 509-01
Sähköposti: info@hydac.com
Verkkosivusto: https://www.hydac.com
II.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jos sinulla on tietojesi käsittelyä koskevia kysymyksiä, voit kääntyä tietosuojavastaavan
puoleen.
HYDAC-yhtiöryhmän yritysten yhteinen tietosuojavastaava on tavoitettavissa osoitteessa:
Zentralbereich Datenschutz
66280 Sulzbach/Saar
Hirschbachstrasse 4
Werk 19
Deutschland
Puh.: +49 (0) 68 97/509 9398
Sähköposti: datenschutz@hydac.com
III.

Yleistä tietojen käsittelystä
1. Tietojen käsittelyn laajuus

Käsittelemme verkkosivustomme käyttäjien tietoja periaatteessa vain silloin, kun sitä
tarvitaan jonkin toimintakykyisen verkkosivun sekä sisältöjen ja palveluiden käyttöön
antamiseen. Käyttäjien tietojen käsittely tapahtuu lainmukaisten oikeusperusteiden nojalla ja
vain meidän sitä ennen määrittelemiämme tarkoituksia varten.
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2. Tietojen käsittelyn oikeusperusteet
HYDAC-yhtiöryhmän yritykset käsittelevät tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten
mukaisesti.
Suostumus
Sikäli kun me tarvitsemme tietojen käsittelyyn kyseisen henkilön suostumuksen, sen
oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen
virke.
Sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toimeenpano
Sellaisten tietojen käsittelyn, joita tarvitaan jonkin sopimuksen toimeenpanoon, jonka
sopimusosapuolena kyseinen henkilö on, oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 kohdan b alakohdan ensimmäinen virke. Tämä koskee myös käsittelyä, jota
tarvitaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseen.
Lainmukainen velvoite
Sikäli kun tietojen käsittelyä tarvitaan jonkin meidän yrityksemme lainmukaisen velvoitteen
täyttämiseen, oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan
ensimmäinen virke.
Oikeutettu etu
Jos tietojen käsittelyä tarvitaan yrityksemme tai jonkin kolmannen osapuolen oikeutetun edun
vuoksi ja jos rekisteröidyn henkilön edut, perusoikeudet tai perusvapaudet eivät syrjäytä
ensiksi mainittua etua, niin oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.
3. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Rekisteröidyn tiedot poistetaan tai tietojen käsittelyä rajoitetaan, jos käsittelyn tarkoitusta ei
enää ole olemassa. Tiedot voidaan säilyttää myös tämän jälkeen, jos eurooppalainen tai
maakohtainen lainsäädäntö unionin säädöksissä, laeissa tai muissa määräyksissä, joiden
alainen rekisterinpitäjä on, tätä edellyttää. Tietojen käsittelyn rajoitus tai tietojen poistaminen
tapahtuu myös silloin, jos jokin mainittujen normien määrittelemä säilytysaika on umpeutunut,
paitsi siinä tapauksessa, että tietojen säilyttämistä edelleen vaaditaan jonkin sopimuksen
solmimiseen tai täytäntöönpanoon.
IV.

Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen
1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivuston puhtaan informatiivisessa käytössä, eli jos et rekisteröidy ja jos välität meille
tietoja jollain muulla tavalla, me tallennamme vain ne tiedot, jota käyttämäsi selain meidän
palvelimellemme välittää. Jos haluat katsella verkkosivustoamme, me tallennamme
seuraavat tiedot, jotka ovat meille teknisesti välttämättömiä, jotta voimme esittää sinulle
verkkosivustomme ja varmistaa sen vakauden ja turvallisuuden.
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Tällöin tallennetaan seuraavat tiedot:
•

selaintyyppi ja käytetty versio

•

käyttäjän käyttöjärjestelmä

•

käyttäjän internetpalveluntarjoaja

•

käyttäjän IP-osoite

•

käynnin päivämäärä ja kellonaika

•

ne verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä tulee meidän verkkosivuillemme

•

ne verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä hakee esiin meidän verkkosivujemme
kautta

Tiedot tallennetaan myös meidän järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta
yhdessä käyttäjän muiden tietojen kanssa.
2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tarvittavien kerättävien tietojen ja niiden väliaikaisen tallennuksen oikeusperuste on yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen kerääminen ja niiden väliaikainen tallennus järjestelmän avulla on välttämätöntä,
jotta voimme mahdollistaa verkkosivuston toimittamisen käyttäjän tietokoneelle.
Näissä tarkoitusperissä on myös meidän oikeutettu etumme tietojen käsittelyyn
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaan.
4. Säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.
Tietojen tallennuksessa verkkosivuston käyttöönantoa varten tämä tapahtuu silloin, kun
vastaava selain suljetaan.
5. Vastustus- ja poistamismahdollisuus
Tietojen kerääminen ja niiden tallentaminen lokitiedostoihin verkkosivuston tarjoamista
varten on verkkosivuston käytön kannalta ehdottoman välttämätöntä. Siten käyttäjän puolelta
ei vastustamismahdollisuutta ole yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikan mukaisesti.
V.

Evästeiden käyttäminen
1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Me käytämme eri sivuilla evästeitä, jotta voimme tehdä käynnistäsi verkkosivustollamme
mielenkiintoisen ja mahdollistaa tiettyjen toimintojen käytön. Nämä ns. "evästeet" ovat pieniä
tekstitiedostoja, jotka selaimesi voi tallentaa tietokoneellesi. Voit itse säätää selaimesi omien
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mieltymystesi mukaan siten, että saat tiedon evästeiden tallentumisesta ja voit päättää niiden
hyväksymisestä aina tapauskohtaisesti tai sitten hyväksyä tai hylätä evästeiden käytön
kokonaan. Evästeitä voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, esim. sen tunnistamiseen, että
tietokoneeltasi on jo kerran otettu yhteys johonkin verkkosivustoon (pysyvät evästeet), tai
viimeksi katsottujen sivustojen tallentamiseen (istuntoevästeet).
Seuraavat evästeet tallennetaan verkkosivustolla käynnin yhteydessä:
•

käyttäjän kieli

•

istuntoeväste

•

tietosuojaeväste (CookiePolicy)

Seuraavat evästeet tallennetaan vain käytettäessä verkkosivuston tiettyjä toimintoja:
•

kyselylista

•

yhteydenottolomake

•

tavaralipuke

•

kirjautumistunnus (vain, jos käyttäjä kirjautuu sisään järjestelmään)

•

näkymä mobiililaite/pöytäkone

•

Openstreet-Map virhelomake

Me käytämme evästeitä parantaaksemme käyttömukavuutta. Muutamat verkkosivustomme
elementit vaativat sitä, että sen sivun esiin hakeva selain voidaan myös sivun vaihdon
jälkeen tunnistaa.
Evästeisiin tallennetaan ja niiden kautta välitetään tässä muun muassa seuraavia tietoja:
•

kieliasetukset

•

kirjautumistiedot

•

lomakkeisiin syötettävät tiedot

Käytämme verkkosivustollamme tämän lisäksi evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjien
surffauskäyttäytymisen analysoinnin (vrt. kohta IX).
2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena teknisesti tarvittavia evästeitä käytettäessä on yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena evästeitä analyysitarkoituksiin käytettäessä on yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen virke, jos käyttäjän
suostumus on olemassa.
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3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Teknisesti tarvittavien evästeiden tarkoituksena on tehdä verkkosivuston käytöstä käyttäjille
helppoa. Verkkosivustomme muutamia toimintoja emme voi tarjota käyttäjille ilman
evästeiden käyttöä. Niitä varten on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivun
vaihtamisen jälkeen.
Me tarvitsemme evästeitä seuraavia tarkoituksia varten:
•

hakusanojen tunnistaminen

•

kirjautumisen tallentaminen

•

käyttäjän istuntotunnisteen tallentaminen. Näin käyttäjän kyselylista säilyy myös
selaimen sulkemisen jälkeen.

•

kyselylistan yhteystietojen tallentaminen

•

valitun käyttäjän kielen ja maan tallentaminen

•

sen tiedon tallentaminen, onko käyttäjä mobiiliverkkosivulla

Teknisesti tarvittavien evästeiden kautta kerättyjä tietoja ei käytetä käyttöprofiilien
laatimiseen.
Analyysievästeiden käytön tarkoituksena on parantaa verkkosivustomme laatua ja sisältöjä.
Analyysievästeiden ansiosta tiedämme, miten verkkosivustoa käytetään. Tällä tavalla
voimme jatkuvasti optimoida sivustoamme.
Näissä tarkoitusperissä on myös meidän oikeutettu etumme tietojen käsittelyyn yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaan.
4. Säilytysaika
Säilytysaika riippuu käytetystä evästeestä.
Evästeet, jotka tallennetaan verkkosivustolla käynnin yhteydessä:
•

Käyttäjän kieli ja maa: 90 päivää

•

Istuntoeväste: selaimen sulkemisen jälkeen

•

Tietosuojaeväste (CookiePolicy): 6 kuukautta

Evästeet, jotka tallennetaan vain käytettäessä verkkosivuston tiettyjä toimintoja:
•

Kyselylista: 1 vuosi

•

Yhteydenottolomake: 90 päivää

•

Tavaralipuke: 1 vuosi

•

kirjautumistunnus (vain, jos käyttäjä kirjautuu sisään järjestelmään): eväste poistetaan
selaimen sulkemisen jälkeen
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•

Näkymä mobiililaite/pöytäkone: eväste poistetaan käynnin jälkeen

•

Openstreet-Map virhelomake: eväste poistetaan istunnon jälkeen

5. Vastustus- ja poistamismahdollisuus
Muuttamalla selaimesi asetuksia voit poistaa evästeiden välittämisen käytöstä tai rajoittaa
sitä. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa. Tämä voi tapahtua myös
automaattisesti. Jos verkkosivustomme evästeet poistetaan käytöstä, sen kaikkia toimintoja
ei mahdollisesti enää voi niiden täydessä laajuudessa käyttää.
Jos olet antanut suostumuksesi analyysievästeen käyttämisen ja haluat nyt peruuttaa tämän
suostumuksen,
löydät
tämän
asetuksen
kohdasta
https://hydac.com/privacy.
VI.

Rekisteröinti
1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustollamme tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä ilmoittamalla
tietonsa. Tiedot syötetään tällöin syöttöikkunaan, välitetään meille ja tallennetaan. Tietoja ei
luovuteta kolmansille osapuolille.
Riippuen käyttäjän täytettävistä lomakkeista rekisteröintiprosessin puitteissa kerätään muun
muassa seuraavia tietoja:
•

sukunimi ja etunimi

•

osoite

•

sähköpostiosoite

•

puhelinnumero

•

yritys

Rekisteröinnin ajankohtana tallennetaan lisäksi muun muassa seuraavat tiedot:
•

käyttäjän IP-osoite

•

rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Rekisteröintiprosessin puitteissa pyydetään käyttäjän suostumus näiden tietojen käsittelylle.

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a
alakohdan ensimmäinen virke, jos käyttäjän suostumus on olemassa.
Jos rekisteröinnin tarkoituksena on jonkin sopimuksen toimeenpano, jonka
sopimusosapuolena kyseinen käyttäjä on, tai ennen sopimusta suoritettavat toimenpiteet,
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niin silloin oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ensimmäinen virke.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän rekisteröintiä tarvitaan tiettyjen sisältöjen ja palveluiden tarjoamiseen meidän
verkkosivustollamme.
Sen lisäksi käyttäjän rekisteröintiä voidaan tarvita jonkin sopimuksen solmimiseen käyttäjän
kanssa tai ennen sopimusta suoritettaviin toimenpiteisiin.

4. Säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun käyttäjä on vastustanut niiden käsittelyä.

5. Vastustus- ja poistamismahdollisuus
Käyttäjänä sinulla on milloin tahansa mahdollisuus lopettaa rekisteröinti. Voit milloin tahansa
vaatia tallennettujen tietojesi muuttamista.
Vastustus voi tapahtua kirjallisesti tai sähköpostilla kohdassa I mainittuun osoitteeseen ja se
on voimassa siitä hetkestä lähtien.
Jos tietoja tarvitaan jonkin sopimuksen solmimiseen tai ennen sopimusta suoritettaviin
toimenpiteisiin, niin tietojen poistaminen ennenaikaisesti on mahdollista vain, mikäli
sopimukselliset tai lainmukaiset velvoitteet eivät estä poistamista.
VII.

Yhteydenottolomake ja yhteydenotto sähköpostilla
1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivustollamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen
yhteydenottoon. Jos käyttäjä käyttää tätä mahdollisuutta, niin silloin syöttöikkunaan kirjoitetut
tiedot välitetään meille ja tallennetaan.
Muun muassa seuraavia tietoja kerätään ja tallennetaan:
•

sukunimi ja etunimi

•

sähköpostiosoite

•

puhelinnumero

•

osoite

•

yritys

•

kyselyn teksti

Viestin lähetyksen ajankohtana tallennetaan lisäksi muun muassa seuraavat tiedot:
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•

käyttäjän IP-osoite

•

rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika

Lähetyksen yhteydessä pyydetään käyttäjän suostumus tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän
tietosuojalausekkeeseen.
Vaihtoehtoisesti voi ottaa yhteyttä annetun sähköpostiosoitteen kautta. Tässä tapauksessa
käyttäjän sähköpostilla välittämät tiedot tallennetaan.
Tietoja ei luovuteta tässä yhteydessä kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan
keskustelun käsittelyyn.
2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a
alakohdan ensimmäinen virke, jos käyttäjän suostumus on olemassa.
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena sähköpostilla lähettämisen yhteydessä on yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ensimmäinen virke.
Jos sähköpostilla tapahtuneen yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen solmiminen, niin
oikeusperusteena käsittelylle on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ensimmäinen virke.
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Syöttöikkunan tietojen käsittelyn tarkoituksena on ainoastaan yhteydenoton käsittely. Jos
yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, meillä on tällöin myös oikeutettu etu tietojen käsittelyyn.
Muut lähetystapahtuman aikana käsitellyt tiedot on tarkoitettu yhteydenottolomakkeen
väärinkäytön estämiseen ja meidän tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden
varmistamiseen.
4. Säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty.
Yhteydenottolomakkeen syöttöikkunan ja sähköpostilla lähetettyjen tietojen kohdalla näin
tapahtuu silloin, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa on lopetettu tai suoritettu loppuun.
Keskustelu on lopetettu silloin, kun olosuhteiden perusteella voidaan olettaa, että vastaava
asiasisältö on riittävästi selvitetty.
5. Vastustus- ja poistamismahdollisuus
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Jos
käyttäjä ottaa meihin sähköpostilla yhteyttä, niin hän voi milloin tahansa vastustaa tietojensa
tallennusta. Tällaisessa tapauksessa ei keskustelua jatketa eteenpäin.
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Vastustus voi tapahtua kirjallisesti tai sähköpostilla kohdassa I mainittuun osoitteeseen ja se
on voimassa siitä hetkestä lähtien.
Kaikki tämän yhteydenoton puitteissa tallennetut tiedot poistetaan tässä tapauksessa.
VIII.

Työnhakumenettely
1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Työhakemusten jättämistä varten käytetään työnhakuportaalia, joka on annettu ulkoisen
palveluntarjoajan hoidettavaksi.
Tässä menettelyssä käsitellään muun muassa seuraavia tietoja:
•

puhuttelu

•

sukunimi ja etunimi

•

sähköpostiosoite

•

salasana

•

puhelinnumero

•

matkapuhelinnumero

•

osoite

•

työnhakuasiakirjat ja muut dokumentit

•

huomautusteksti

•

LinkedIn-profiili

•

Xing-profiili

2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen virkkeen mukaan.
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoitus on työnhakijahallinnan käsitteleminen. Tietoja tarvitaan, jotta
työnhakumenettely voidaan suorittaa.
4. Säilytysaika
Hakijoiden tiedot poistetaan kuusi kuukautta työpaikan täyttämisen jälkeen paitsi siinä
tapauksessa, että hakija otetaan työsuhteeseen.
5. Vastustus- ja poistamismahdollisuus
Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn.
Peruutus voi tapahtua kirjallisesti tai sähköpostilla kohdassa I mainittuun osoitteeseen ja se
on voimassa siitä hetkestä lähtien.
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IX.

Matomon suorittama verkkoanalyysi (aikaisemmin PIWIK)
1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Käytämme verkkosivustollamme Open-Source-Software-työkalua Matomo (aikaisemmin
PIWIK) käyttäjiemme surffauskäyttäytymisen analysointiin. Ohjelmisto asettaa evästeen
käyttäjän tietokoneelle (evästeet, katso edellä mainitut tiedot). Kun verkkosivustomme
yksittäisillä sivuilla käydään, seuraavat tiedot tallennetaan:
•

käyttäjän järjestelmän IP-osoitteen kaksi tavua

•

verkkosivu, josta käynti tapahtuu

•

verkkosivu, josta käyttäjä on siirtynyt sille verkkosivulle, josta käynti tapahtuu
(Referrer)

•

alasivut, jotka verkkosivulta käsin on haettu esiin

•

verkkosivustolla käynnin kestoaika

•

verkkosivuston esiin hakemisen tiheys

•

selaintyyppi ja käytetty versio

•

käyttäjän käyttöjärjestelmä

•

käyttäjän internetpalveluntarjoaja

Ohjelmisto toimii tällöin ainoastaan meidän verkkosivustomme palvelimilla. Tietoja
tallennetaan vain niille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Ohjelmisto on säädetty niin, että IP-osoitteita ei kokonaisuudessaan tallenneta, vaan IPosoitteen 2 tavua salataan (esim. 192.168.xxx.xxx). Tällä tavalla lyhennettyä IP-osoitetta ei
voi enää kohdistaa käyttäjän tietokoneeseen.
2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Käyttäjien tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan a alakohdan ensimmäinen virke.
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjien tietojen käsittely mahdollistaa meille käyttäjän toimien tilastollisen analyysin
optimointi- ja markkinointitarkoituksia varten. Hankittujen tietojen analysoinnin ansiosta me
pystymme kokoamaan tietoja verkkosivustomme yksittäisten komponenttien käytöstä. Tämä
auttaa meitä jatkuvasti parantamaan verkkosivustoamme ja sen käyttäjäystävällisyyttä.
Käsittely tapahtuu vain käyttäjän nimenomaisella suostumuksella. IP-osoitteen
anonymisoinnin kautta huolehditaan riittävässä määrin käyttäjen etujen mukaisesti heidän
tietojensa suojaamisesta.
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4. Säilytysaika
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita meidän tilastollisiin tallennustarkoituksiimme.
5. Vastustus- ja poistamismahdollisuus
Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja välitetään siltä meidän sivustollemme. Näin
käyttäjä voi hallita täysin evästeiden käyttöä. Muuttamalla selaimesi asetuksia voit poistaa
evästeiden välittämisen käytöstä tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin
tahansa. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Jos verkkosivustomme evästeet
poistetaan käytöstä, sen kaikkia toimintoja ei mahdollisesti enää voi niiden täydessä
laajuudessa käyttää.
Tarjoamme verkkosivustomme käyttäjille analyysimenetelmän estomahdollisuuden. Tätä
varten sinun on seurattava vastaavaa linkkiä. Tällä tavalla asetetaan järjestelmään toinen
eväste, joka ilmoittaa meidän järjestelmällemme, että tämän käyttäjän tietoja ei saa tallentaa.
Jos käyttäjä poistaa vastaavan evästeen omasta järjestelmästään, niin estoeväste on
asetettava uudelleen.
Lähempiä tietoja Matomo-ohjelmiston yksityisyydensuoja-asetuksista löytyy seuraavasta
linkistä: https://matomo.org/docs/privacy/ .
X.

Rekisteröidyn oikeudet

Jos tietojasi käsitellään, olet yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröity ja sinulla on
seuraavat oikeudet rekisterinpitäjää kohtaan:
1. Oikeus saada tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisestis
Voit vaatia rekisterinpitäjältä vahvistuksen siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia tietoja.
Jos tällaista käsittelyä tapahtuu, voit vaatia rekisterinpitäjältä seuraavia tietoja:
•

tietojen käsittelyn tarkoitukset;

•

käsiteltävät tietoryhmät;

•

ne vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille kyseisiä tietoja on luovutettu tai
tullaan vielä luovuttamaan;

•

sinua koskevien tietojen säilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, tämän ajan
määrittämiskriteerit;

•

rekisteröidyllä
oikaisemista

on
tai

oikeus

pyytää

poistamista,

rekisterinpitäjältä

oikeus

rekisterinpitäjän

rajoittamiseen tai oikeus vastustaa tätä käsittelyä;
•

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
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häntä

koskevien

suorittaman

tietojen
käsittelyn

•

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

•

automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan luettuna yleisen tietosuojaasetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitettu profilointi – sekä ainakin näissä
tapauksissa – merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin
kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus vaatia tietoja siitä, onko sinua koskevia tietoja siirretty kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille. Tässä yhteydessä voit vaatia tietoja siitä, onko siirto tapahtunut
asianmukaisia suojatoimia noudattaen yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti.
2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä oikaisua ja/tai täydennystä, jos sinua koskevat
käsitellyt tiedot ovat virheellisiä tai epätarkkoja. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman
aiheetonta viivytystä.
3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia sinua koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista seuraavilla
edellytyksillä:
•

sinä kiistät sinua koskevien tietojen täsmällisyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden täsmällisyyden;

•

käsittely on lainvastaista, ja sinä vastustat tietojen poistamista ja vaadit sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;

•

rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä
oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai

•

olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1
kohdan nojalla eikä vielä ole määritetty, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän perustellut
syyt sinun syysi.

Jos sinua koskevien tietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa – säilyttämistä
lukuun ottamatta – käsitellä ainoastaan sinun 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 käsittely on rajoitettu yllä mainittujen edellytysten nojalla, rekisterinpitäjän on tehtävä
sinulle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus poistetaan.
4. Oikeus tietojen poistamiseen
12

a. Poistamisvelvoite
Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat tiedot ilman aiheetonta
viivytystä ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan nämä tiedot välittömästi edellyttäen,
että jokin seuraavista perusteista täyttyy:
•

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

•

Peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen 6
artiklan

1

kohdan

a alakohdan ensimmäisen virkkeen tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti,
eikä käsittelyyn ole muuta oikeusperustetta.
•

Vastustat käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä
käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä, tai vastustat käsittelyä yleisen tietosuojaasetuksen 21 artiklan 2 kohdan 2 mukaisesti.

•

Sinua koskevia tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

•

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

•

Henkilötietosi on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

b. Tiedot kolmansille osapuolille
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat tiedot ja sillä on yleisen tietosuojaasetuksen 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 henkilötietojen käsittelystä
vastaaville, että sinä rekisteröitynä olet pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin
tietoihin liittyvät linkit tai näiden tietojen jäljennökset ja kopiot.
c. Poikkeukset
Oikeutta poistamiseen ei ole, jos käsittely on tarpeen
•

sananvapautta ja tiedonvälitystä koskevan oikeuden toteuttamiseksi;

•

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

kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä yleisen tietosuoja-asetuksen
9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

•

yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89
artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos kohdassa a tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää
kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai

•

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Oikeus saada tietoa
Jos olet käyttänyt oikeuttasi rekisterinpitäjän suhteen oikaista, poistaa tai rajoittaa tietojesi
käsittelyä, tämän velvollisuutena on ilmoittaa tästä tietojen oikaisusta, poistamisesta tai
käsittelyn rajoittamisesta kaikille niille vastaanottajille, joille 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 järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamasi sinua koskevat henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sen lisäksi sinulla
on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle
henkilötiedot on toimitettu, jos
•

käsittely perustuu suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a
alakohdan ensimmäisen virkkeen tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tai
sopimukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ensimmäisen virkkeen mukaisesti, ja

•

käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun käytät tätä oikeutta, sinulla on lisäksi oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan
rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa
haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei koske sellaista tietojen käsittelyä, joka on tarpeen yleistä
etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämistä varten.
7. Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja14

asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan ensimmäiseen virkkeeseen, sama koskee
näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.
Rekisterinpitäjä ei saa käsitellä henkilötietojasi enää tulevaisuudessa, paitsi jos se voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
sinun etusi, oikeutesi tai vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa
vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä tällaista markkinointia, mukaan lukien
profilointia, varten, silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä
tähän tarkoitukseen.
Sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä – ja sen estämättä, mitä
direktiivissä 2002/58/EY määrätään – käyttää vastustamisoikeuttasi automaattisesti teknisiä
ominaisuuksia hyödyntäen.
8. Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumus
Sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumuksesi milloin tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
9. Automatisoidut 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 kohtaa ei sovelleta, jos päätös
•

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

•

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

•

perustuu sinun nimenomaiseen suostumukseesi.

Tosin nämä päätökset eivät saa perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen
9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset toimenpiteet sinun oikeuksiesi ja
vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi suojaamiseksi on suoritettu.
Suhteessa kumpaankin ensin mainittuun vaihtoehtoon rekisterinpitäjä suorittaa
asianmukaiset toimenpiteet sinun oikeuksiesi ja vapauksiesi sekä oikeutettujen etujesi
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suojaamiseksi, mihin kuuluvat vähintään oikeus vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän
puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeus esittää kantasi ja riitauttaa päätös.
10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, taikka jossa
väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä yleistä tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen
etenemisestä ja ratkaisusta mukaan lukien yleisen tietosuoja-asetuksen 78 artiklan
mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.
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