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1. Yleistä tietojen käsittelystä
1.1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus
Keräämme ja käytämme käyttäjiemme henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen toimivan
verkkosivuston, sisältömme ja palvelujemme käyttööntarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilötietoja kerätään ja
käytetään säännöllisesti vain käyttäjän annettua siihen suostumuksen. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa
suostumusta ei ole mahdollista hankkia etukäteen ja joissa tietojen käsittely on lain määräysten mukaista.

Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin paljastatte niitä meille vapaaehtoisesti tilauksenne yhteydessä.
Käytämme antamianne tietoja ilman nimenomaista suostumustanne yksinomaan tilauksenne täytäntöönpanoon ja
käsittelyyn. Kun sopimuksen käsittely on saatu päätökseen ja kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan,
pääse tietoihinne estetään ja vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen umpeuduttua ne poistetaan,
ellette ole nimenomaisesti sallinut tietojenne käyttöä jatkossa.
1.2. Transmission des données à caractère personnel
Lors de l’envoi de colis et de livraisons par entreprise de transport, nous transmettons vos nom, adresse, numéro
de téléphone et adresse électronique à nos prestataires de services d’expédition, et éventuellement sous-traitants,
auxquels nous sommes contractuellement liés, afin que ceux-ci puissent procéder à la livraison et vous contacter
pour vous annoncer la livraison et convenir avec vous des modalités.
Le traitement des données qui y est associé trouve son fondement juridique dans l’article 6 alinéa 1 a) du RGPD,
si vous nous avez donné votre consentement explicite. Dans la mesure où le traitement des données est requis
pour la livraison des marchandises convenue contractuellement, son fondement juridique est l’article 6 alinéa 1
b) du RGPD. En outre, le traitement des données qui y est associé trouve son fondement juridique dans l’article
6 alinéa 1 f) du RGPD (évaluation des intérêts sur la base de notre intérêt d’assurer le bon déroulement de la
livraison aux horaires qui vous conviennent le mieux).
Nous supprimons toutes les données précitées au plus tard à l’expiration du délai de garantie légal, sauf si la
législation en vigueur nous oblige ou nous autorise à un enregistrement plus long des données.
Pour le traitement des paiements, nous transmettons vos données de paiement à l’établissement de crédit
mandaté ou au service de paiement sélectionné au cours du processus de commande.
1.3. Henkilötietojen käyttö käytettäessä Klarnaa maksutapana
Jos olette valinnut Klarnan jonkin maksuvaihtoehdon, kuten esim. Klarna-laskun ja Klarna-erämaksun, olette
antanut meille luvan kerätä seuraavat, laskua vastaan tapahtuvan oston käsittelyyn sekä henkilöllisyyden ja
luottokelpoisuuden tarkastamiseen tarvitsemamme seuraavat henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite,
syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, IP-osoite, puhelinnumero sekä laskua vastaan tapahtuvan oston
käsittelyyn tarvittavat, tilaukseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden määrä, tuotenumerot, laskun summa ja
veroprosentti, ja siirtää ne Klarnalle. Nämä tiedot siirretään, jotta Klarna voi laatia laskun ja tarkastaa
henkilöllisyytenne ja luottokelpoisuutenne ja käsitellä ostoksenne valitsemallanne laskunkäsittelytavalla.
Klarnalla on tällöin Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) perusteella perusteltu syy saada
ostajan henkilötiedot, jotka se tarvitsee tiedustellakseen luottotietoyrityksiltä henkilöllisyyden ja
luottokelpoisuuden tarkastamiseen tarvitsemiaan tietoja. Saksassa kyseeseen voivat ulla seuraavat
luottotietoyritykset:
1. Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hampuri
2. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss
3. Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München
4. Arvato Infoscore Consumer Data GmbH ja Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 BadenBaden
5. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Päättäessään sopimussuhteen alkamisesta, toteuttamisesta ja lopettamisesta Klarna osoitteen tarkastuksen ohella
kerää ja hyödyntää myös tietoja ostajan aiemmasta maksukäyttäytymisestä sekä todennäköisyysarvoja tulevasta
käyttäytymisestä. Näiden luottokelpoisuusarvojen laskenta Klarnassa tapahtuu tieteellisesti tunnustetulla
matemaattis-tilastotieteellisellä menetelmällä. Siihen tarkoitukseen Klarna käyttää mm. osoitetietojanne. Mikäli
tässä laskennassa ilmenee, ettette ole luottokelpoinen, Klarna ilmoittaa siitä teille viipymättä.

Klarna Sofort -maksu
Tarjoamme myös maksuvaihtoehtoa sähköisellä tilisiirrolla. Siihen tarvitset vain tilin numeron, BIC- tai IBANnumeron sekä verkkopankkitilisi PIN-koodin ja TAN-numeron. Tilausta tehdessäsi ohjaudut automaattisesti
Sofort GmbH:n turvalliseen maksulomakkeeseen. Heti maksun suoritettuasi saat vahvistuksen tapahtumasta. Sen
jälkeen me saamme hyvityksen tilisiirrostasi. Sofort-maksutapaa voi käyttää jokainen, jolla on PIN-/TANperiaatteella toimiva verkkopankkitili. Huomaa, että muutamat pankit eivät vielä tue Sofort-maksua.
Klarnan henkilötietojen käytön peruminen
1. Voitte perua suostumuksenne henkilötietojen käyttöön Klarnan toimesta milloin tahansa. Klarnalla saattaa silti
edelleenkin olla oikeus käsitellä, käyttää ja siirtää henkilötietoja, jos se on tarpeen maksun käsittelyyn
sopimuksen mukaisesti Klarnan palveluilla, jos laki sitä edellyttää tai jos tuomioistuin tai viranomainen sitä
vaatii.
2. Luonnollisesti teillä on aina oikeus saada tietoa Klarnan tallentamista henkilötiedoista. Tämä oikeus perustuu
Saksan tietosuojalakiin (BDSG). Jos haluatte hyödyntää tätä mahdollisuutta ostajana tai ilmoittaa Klarnalle
tallennettuihin tietoihin liittyviä muutoksia, voitte ottaa yhteyttä osoitteella tietosuoja@klarna.fi.
1.4. Maksun käsittely PayPal-palvelulla
Kun maksu tapahtuu PayPal-menetelmällä tai sen luottokortti- tai suoraveloitusmenettelyllä tai – mikäli tämä
vaihtoehto on tarjolla – PayPal-maksulla laskua vastaan, luovutamme maksunne tiedot maksun käsittelyä varten
palveluntarjoajalle PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
(jäljempänä "PayPal"). PayPal varaa oikeuden luottokelpoisuuden tarkastamiseen PayPal-luottokortti- tai
-suoraveloitusmenettelyissä sekä – mikäli tämä vaihtoehto on tarjolla – PayPal-maksussa laskua vastaan.
Luottokelpoisuustarkastuksen tulosta maksuhäiriöiden tilastollisen todennäköisyyden suhteen PayPal käyttää
päättäessään kyseessä olevan maksumenettelyn sallimisesta. Luottotietoarvio saattaa sisältää
todennäköisyysarvoja (nk. score-arvoja). Jos luottokelpoisuuden arvioinnissa käytetään score-arvoja, se perustuu
tieteellisesti tunnustettuun matemaattis-tilastotieteelliseen menetelmään. Score-arvojen laskennassa
hyödynnetään muun muassa osoitetietoja. Lähempiä tietoja tietosuojasta, mm. käytettävistä
luottotietoyrityksistä, on PayPalin tietosuojaselosteessa.
1.5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Jos pyydämme henkilötietojen käsittelytoimiin kyseessä olevan henkilön suostumuksen, sen oikeusperusteena on
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
Kun käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jonka osapuolena kyseinen henkilö on, tarvittavia
henkilötietoja, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tätä sovelletaan
myös sopimusta edeltävien toimien suorittamiseen tarvittavissa käsittelytoimissa. Jos henkilötietojen käsittely on
tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperusteena on yleinen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.
Jos rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut vaativat henkilötietojen käsittelyä,
oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.
Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä
rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä ensin mainittuja etuja, käsittelyn oikeusperusteena on
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.
1.6. Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niihin pääsy estetään, kun säilytyksen tarkoitus raukeaa. Säilytystä
voidaan jatkaa, jos sitä edellyttävät rekisterinpitäjään sovellettavat eurooppalaisten tai kansallisten lainsäätäjien

unionioikeudelliset asetukset, lait tai muut määräykset. Tietoihin pääsy estetään tai tiedot poistetaan myös silloin,
kun edellä mainittujen sääntöjen edellyttämä säilytysaika umpeutuu, paitsi jos sopimuksen solmiminen tai sen
täyttäminen vaatii tietojen säilytyksen jatkamista.
2. Verkkosivuston käyttööntarjoaminen ja lokitiedostot
2.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Joka kerta, kun verkkosivullemme tulee kävijä, järjestelmämme tallentaa automaattisesti tietoja kävijän
tietokonejärjestelmästä.
Tällöin kerätään seuraavat tiedot:
1. selaintyyppi ja sen käytössä oleva versio
2. käyttäjän käyttöjärjestelmä
3. käyttäjän internetpalveluntarjoaja
4. käyttäjän IP-osoite
5. sivustolle tulemisen päivämäärä ja kellonaika
6. verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä saapuu meidän verkkosivullemme
7. verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä avaa verkkosivustomme kautta
Lokitiedostot sisältävät IP-osoitteita ja muita tietoja, joilla käyttäjä voidaan tunnistaa. Näin voi olla esimerkiksi,
kun linkki verkkosivulle, jolta käyttäjä saapuu internetsivullemme, tai linkki verkkosivulle, jolle käyttäjä siirtyy,
sisältää henkilötietoja.
Myös nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Tämä ei koske käyttäjän IP-osoitteita tai muita
tietoja, joilla tiedot voidaan yhdistää tiettyyn käyttäjään. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden
henkilötietojen kanssa.
2.2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan
1 kohdan f alakohta.
2.3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
IP-osoitteen väliaikainen tallentaminen järjestelmäämme on välttämätöntä verkkosivun sisällön siirtämiseksi
käyttäjän tietokoneelle. Se edellyttää, että käyttäjän IP-osoite tallennetaan istunnon ajaksi.
Lokitiedostoja tallennetaan sivuston toimivuuden ylläpitämiseksi. Lisäksi hyödynnämme näitä tietoja
sivustomme optimointiin ja IT-järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei hyödynnetä tässä
yhteydessä markkinointitarkoituksiin.
Näiden tarkoitusten perusteella meillä on perusteltu syy tietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
2.4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Kun tietoja kerätään
verkkosivuston käyttööntarjoamista varten, ne poistetaan istunnon päättyessä.
Lokitiedoston tietojen tallennuksessa poisto tapahtuu viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua.

Pitempiaikainen säilytys on mahdollista. Siinä tapauksessa käyttäjän IP-osoitteet poistetaan tai vääristetään, jotta
sivustolle tulevaa asiakasta ei voida enää tunnistaa.
2.5. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus
Tietojen keruu verkkosivuston käyttööntarjoamista varten ja lokitiedostojen tietojen tallennus on välttämätöntä
internetsivuston ylläpitämiseen. Käyttäjällä ei siksi ole vastustamismahdollisuutta.
3. Evästeiden käyttö
3.1.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus (selailukäyttäytymisen analysointi)
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joilla voidaan analysoida käyttäjien selailukäyttäytymistä. Tällä
tavoin voidaan siirtää seuraavia tietoja:
1. käytetyt hakutermit
2. sivulatausten toistuvuus
3. verkkosivuston toimintojen käyttö
Tällä tavoin kerätyt tiedot käyttäjistä pseudonymisoidaan teknisin menetelmin. Siksi näitä tietoja ei voida enää
yhdistää sivun käyttäjään. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjien muiden henkilötietojen kanssa.
3.1.2. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus (ostoskoritoiminto)
Jotkut evästeet tallentuvat tietokoneellenne pysyvästi ja niiden avulla tunnistamme tietokoneenne käydessänne
seuraavan kerran sivustollamme (pysyvät evästeet). Yhteistyökumppaneillamme ei ole lupaa kerätä evästeiden
avulla verkkosivustomme kautta henkilötietoja tai käsitellä tai käyttää sellaisia tietoja. Useimmissa selaimissa
evästeiden hyväksyminen on oletusasetuksena. Suojausasetuksilla voitte sallia tai kieltää väliaikaiset ja pysyvät
evästeet toisistaan riippumatta. Jos ette salli evästeitä, verkkosivustomme tietyt toiminnot eivät ehkä toimi ja
jotkut verkkosivut eivät ehkä näy oikein. Jotta ostoskoritoimintoamme voidaan käyttää, väliaikaisten evästeiden
on oltava sallittuja! Evästeisiimme tallennettuja tietoja ei yhdistetä henkilötietoihinne (nimi, osoite jne.). Emme
yhdistä evästeisiimme tallennettuja tietoja henkilötietoihinne (nimi, osoite jne.) ilman nimenomaista
suostumustanne.
3.2. Tietojen keruu Google Analytics -työkalulla
Verkkosivustomme hyödyntää Google Inc.:in verkkoanalyysipalvelua Google Analytics. Google Analytics
käyttää evästeitä. Ne ovat tietokoneellenne tallentuvia tekstitiedostoja, joilla voidaan analysoida verkkosivuston
käyttöänne. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa käyttöjärjestelmä, selain, IP-osoite, internetsivu, jonka kautta
sivustolle on tultu (referrer URL) sekä sivustollamme käynnin päivämäärä ja kellonaika. Tämän tekstitiedoston
tiedot verkkosivustomme käytöstä siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Google
hyödyntää näitä tietoja analysoidakseen, kuinka käytätte verkkosivustoamme, laatiakseen raportteja
verkkosivustojen käytöstä sivuston tarjoajalle ja tarjotakseen muita verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä
palveluja. Jos laki sitä vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen valtuuttamina, Google
luovuttaa nämä tiedot myös näille kolmansille osapuolille. Tällaisessa käytössä tietojen tunnistettavuus on
poistettu tai tiedot on pseudonymisoitu. Lisätietoja on Googlen sivustolla.Klikkaa tästä.
3.3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Evästeitä hyödyntävän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan f alakohta.

3.4. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Analyysievästeitä käytetään verkkosivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Analyysievästeiden avulla
selvitämme, kuinka verkkosivustoa käytetään, ja voimme siten optimoida tarjontaamme jatkuvasti.
Näiden tarkoitusten perusteella meillä on perusteltu syy henkilötietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen
6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.
3.5. Tietojen säilytysaika, vastustamis- ja poistattamismahdollisuus
Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja sieltä ne välittyvät meidän sivustollemme. Siksi voitte käyttäjänä
myös valvoa evästeiden käyttöä. Muuttamalla verkkoselaimenne asetuksia voitte estää evästeiden siirtymisen tai
rajoittaa sitä. Jo tallentuneet evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voidaan suorittaa myös automaattisesti.
Jos evästeiden käyttö verkkosivustollamme estetään, sivuston kaikkia toimintoja ei ehkä voida enää käyttää
rajoituksitta.
Flash-evästeiden siirtymistä ei voi estää selainasetuksilla, vaan Flash Playerin asetuksia on muutettava.
4. Uutiskirje
4.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Internetsivustollamme on mahdollisuus maksuttoman uutiskirjeen tilaamiseen. Uutiskirjeen tilaajaksi
ilmoittautumisen yhteydessä syötetyt tiedot välittyvät meille.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään myös seuraavia tietoja:
1. käyttäjän tietokoneen IP-osoite
2. rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika
Ilmoittautumisen yhteydessä teiltä pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän
tietosuojaselosteeseen.
Ilmoittautumistietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeiden lähettämiseen.
Käytämme uutiskirjeemme lähettämiseen MailChimp-listapalvelua. MailChimpin tarjoaja on The Rocket
Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”). Rocketiin sovelletaan EU:n
ja Yhdysvaltain välistä Safe Harbor - tietosuojasopimusta.
Rekisteröitymisen yhteydessä tallennetut tiedot siirtyvät ja tallentuvat Rocketille. Rekisteröitymisen yhteydessä
annettuja tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Rekisteröitymisen jälkeen MailChimp lähettää teille
sähköpostiviestin ilmoittautumisen vahvistamista varten. Lisäksi MailChimp tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia
analysoida lähetettyjen uutiskirjeiden avaamista ja käyttämistä, esim. kuinka monelle käyttäjälle sähköposti
lähetettiin, palautuiko viestejä ja peruuttivatko käyttäjät listatilauksensa sähköpostin saatuaan. Nämä analyysit
koskevat kuitenkin vain ryhmiä emmekä käytä niitä yksilöperusteiseen analysointiin. MailChimp saattaa käyttää
myös Google Inc.:in analyysityökalua Google Analytics uutiskirjeen yhteydessä. Tarkempia tietoja Google
Analytics -palvelusta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa Tietojen keruu Google Analytics -työkalulla.
Tarkempia tietoja MailChimpin tietosuojakäytänteistä on osoitteessa http://mailchimp.com/legal/privacy/.
GetResponse
Käytämme vakiosähköpostien ja uutiskirjeiden lähettämiseen palveluntarjoaja GetResponsea
tietojenkäsittelijänä. GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Puola, käsittelee
asiakkaiden henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Siihen tarkoitukseen myös GetResponse tallentaa
asiakkaidemme tietoja. GetResponsen avulla voimme analysoida uutiskirjeiden avaamista ja käyttöä.
Asiakkaiden tietoja uutiskirjeen tilauksesta ei luovuteta muille kolmansille eikä GetResponsella ole oikeutta
luovuttaa asiakkaidemme tietoja edelleen.

Palveluntarjoaja käsittelee jokaisessa vuorovaikutustapauksessa vähintään seuraavat tiedot:
- IP-osoite
- päivämäärä
- sähköpostin aiherivi
- palvelimen vasteajat kyselyyn
- palvelinkyselyn kellonaika
- sähköpostiosoite
GetResponse-kohdesivu
Sisältöjä, jotka näytetään GetResponsen kautta, voidaan isännöidä myös GetResponse-kohdesivulla. Se
merkitsee, että kun käyttäjä klikkaa jotain vakiosähköpostissa tai uutiskirjeessä olevaa linkkiä, hän saattaa
ohjautua jollekin GetResponsen alisivulle. Näin mahdollistamme saumattoman käyttäjäkokemuksen ja
tutkimustemme ja artikkeliemme isännöinnin (ja tapauksesta riippuen niiden asettamisen käyttäjien saataville).
Aina kun katsotaan jotain sen sivuston tiedostoa, GetResponse kerää ja tallentaa seuraavat tiedot:
- IP-osoite
- verkkosivusto, jolta kyseinen tiedosto avattiin
- tiedoston nimi
- kyselyn päivämäärä ja kellonaika
- siirretty datavolyymi
- ilmoitus kyselyn tuloksesta
Näitä käyttötietoja käytetään yksinomaan internettarjoaman jatkuvaan parantamiseen ja tilastotarkoituksiin eikä
niitä koskaan käytetä personoituina. Näiden tietojen analysointiin käytetään tällä sivustolla muun muassa Google
Analytics ‑palvelua ja evästeitä. Lisätietoja GetResponsen tietosuojakäytänteistä on osoitteessa
https://www.getresponse.com/legal/privacy.html.
4.2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumista seuraavan tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja se edellyttää käyttäjän suostumusta.
4.3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän sähköpostiosoite tarvitaan uutiskirjeen lähettämiseen.
Muiden henkilötietojen keruulla uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittautumisen yhteydessä pyritään estämään
palvelujen tai käytettävän sähköpostiosoitteen väärinkäyttöä.
4.4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Käyttäjän sähköpostiosoite
on tallennettuna niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa.
4.5. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus
Käyttäjä voi milloin tahansa perua uutiskirjeen tilauksen. Sitä varten verkkosivulla on uutiskirjeen alla erityinen
painike.

5. Rekisteröityminen
5.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Internetsivustollamme tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden rekisteröityä henkilötiedoillaan. Nämä tiedot
syötetään salattuina, siirretään palveluntarjoajalle ja tallennetaan. Rekisteröinnin yhteydessä tallennetaan
seuraavat tiedot:
1. sähköposti
2. salasana
3. puhuttelu, etunimi, sukunimi
Rekisteröitymishetkellä tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:
1. käyttäjän IP-osoite
2. rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika
Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään käyttäjän suostumus näiden tietojen käsittelyyn.
5.2. Kertakirjautuminen (Facebook, Google ja Amazon)
Tarjoamme palvelussamme kertakirjautumisen mahdollisuuden. Silloin erillinen rekisteröityminen ei ole
mahdollista. Kirjautumisen yhteydessä teidät ohjataan valitsemanne kertakirjautumisteknologian tarjoajan
sivulle, missä voitte kirjautua käyttäjätunnuksillanne. Sinne tallennetut profiilitiedot yhdistetään silloin meidän
palveluumme. Tämän yhteyden kautta saamme palvelun tarjoajalta automaattisesti seuraavat tiedot: etunimi,
sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja sukupuoli.
Näistä tiedoista käytämme ainoastaan etunimeänne, sukunimeänne, sähköpostiosoitettanne, käyttäjätunnustanne
ja sukupuoltanne. Nämä tiedot ovat sopimuksen tekemisessä välttämättömiä, jotta teidät voidaan tunnistaa.
Facebook Connect
Lisätietoja Facebook Connectista ja yksityisyysasetuksista on Facebook Inc.:in tietosuojaehdoissa ja
käyttöehdoissa.
Google Sign In
Lisätietoja Google Sign Inista ja yksityisyysasetuksista on Google Inc.:in tietosuojaehdoissa ja käyttöehdoissa.
Amazon Sign-on
Lisätietoja Amazon Sign-onista ja yksityisyysasetuksista on Amazon EU S.à r.l.:in tietosuojaehdoissa.
5.3. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja se
edellyttää käyttäjän suostumusta.
Jos rekisteröityminen on edellytys sellaisen sopimuksen täytäntöönpanolle, jossa käyttäjä on osapuolena, tai
sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.
5.4. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän rekisteröityminen on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien
toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Rekisteröintitietoja käytetään verkkokaupassamme tehtyjen tilausten käsittelyyn.
5.5. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty.
Rekisteröitymisen yhteydessä sopimuksen täytäntöönpanemisen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden
toteuttamisen suhteen tämä pätee silloin, kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen täytäntöönpanoon.
Henkilötietojen säilytys saattaa olla tarpeen myös sopimuksen tekemisen jälkeen sopimukseen tai lainsäädäntöön
perustuvien velvoitteiden vuoksi.
5.6. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus
Käyttäjänä teillä on oikeus perua rekisteröitymisenne milloin tahansa. Voitte milloin tahansa muutattaa teitä
koskevia tallennettuja tietoja.
Peruminen sähköpostilla tai kirjeitse osoitteeseen:
Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berliini

Faksi: +49 30 208 478 250
S-posti: privacy-policy@topersatzteile.de
Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi,
tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, elleivät sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat
velvoitteet estä niiden poistamista.
6. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteys
6.1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Internetsivustollamme on yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä
käyttää tätä mahdollisuutta, hänen syöttämänsä tiedot siirtyvät meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:
1. tilausnumero
2. puhelinnumero
3. etunimi ja sukunimi
4. VIN
5. avainkoodit
Viestin lähetyshetkellä tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:
1. käyttäjän IP-osoite
2. rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika
Lähettämistapahtuman yhteydessä teiltä pyydetään suostumusta tietojen käsittelyyn ja viitataan tähän
tietosuojaselosteeseen.
Yhteydenotto on mahdollista myös sähköpostiosoitteella. Tässä tapauksessa sähköpostitse siirtyvät käyttäjän
henkilötiedot tallennetaan.
Näitä tietoja käytetään yksinomaan viestinvaihdon käsittelyyn.

Käytämme asiakkaiden pyyntöjen ja kyselyjen käsittelyssä Zendesk-asiakaspalvelualustaa, jonka tarjoaa
Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Jotta voimme vastata
tiedontarpeeseenne, keräämme verkkosivustollamme tietoja, kuten sukunimi, etunimi, postiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite. Zendesk on sertifioitu osanottaja nk. "Privacy Shield" -järjestelmässä ja
täyttää siten henkilötietojen käsittelijöiden lainmukaiset vähimmäisedellytykset.
Tarkempia tietoja Zendeskin suorittamasta tietojenkäsittelystä on Zendeskin tietosuojaselosteessa osoitteessa
http://www.zendesk.com/company/privacy.
6.1.1 Tietojen keruu, käsittely ja käyttö Trustpilot - arvostelupalvelua varten
Tarjoamme mahdollisuuden palvelumme arvosteluun www.trustpilot.fi -arvostelupalvelun kautta. Tällöin
sovelletaan Trustpilotin käyttöehtoja ja yksityisyyskäytäntöjä, jotka on julkaistu osoitteissa
https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms ja
https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions. Jos osallistutte tähän arvostelupalveluun (joka
edellyttää rekisteröitymistä), arvostelunne julkaistaan meidän sivustollamme sekä Trustpilotin ja sen
yhteistyökumppaneiden internetsivustoilla.
Luovutamme sähköpostiosoitteenne, etu- ja sukunimenne sekä luomamme tilausnumeron Trustpilotille:
Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. krs, 1112 Kööpenhamina, Tanska (support@trustpilot.com). Trustpilot pyytää
käyttäjiltä arvosteluja meidän puolestamme. Tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan f alakohdan nojalla oikeutettuun etuumme saada käyttäjiltä arvosteluja, jotta voimme luoda luottamusta
herättävän perustan verkkosivuston käytölle. Teillä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan.
6.1.2 Ratings with comment function and star rating system
We offer the possibility to make a public evaluation of our products and services on our websites. For this
purpose we collect and use the following personal data: Name, e-mail address, time of the submitted evaluation
and country name. If you participate in the star rating system, we calculate an overall score based on our
feedback scale, whereby awarding of all stars means the best rating. In the comment function, your rating can be
published on our websites with your initials or the nickname you have chosen. The data processing within the
scope of the rating procedures serves the purpose of giving users the opportunity to rate our service on the
Internet. In addition, potential new customers should receive reliable experience reports in this way, which
provide information on the quality of our products and services.
The processing is carried out on the basis of Art. 6 (1) lit. f DSGVO out of a justified interest in receiving user
ratings and thus creating a trustworthy basis for using the website. You have the right to object to the processing
of your personal data in accordance with Art. 6 (1) f DSGVO at any time for reasons arising from your
particular situation. Data processing and transmission is based on our legitimate interests in accordance with Art.
6 (1) lit. f) DSGVO. Our legitimate interest is to make evaluations of our sales transparent for other customers
and to verify that they are based on the respective purchases. The data will be deleted as soon as they are no
longer required for the purpose of their collection.
6.2. Tietojen käsittelyn oikeusperuste
Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja se
edellyttää käyttäjän suostumusta.
Sähköpostin lähettämisen yhteydessä siirtyneiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Jos sähköpostilla tapahtuvan yhteydenoton tarkoituksena on

sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b
alakohta.
6.3. Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme käyttäjän syöttämiä henkilötietoja ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn. Sähköpostitse tapahtuvassa
yhteydenotossa tämä on meiltä edellytetty perusteltu syy tietojen käsittelyyn.
Muita viestin lähettämisen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön
estämiseen ja tietojärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.
6.4. Tietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeeseen
syötetyt ja sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun kyseinen viestinvaihto on päättynyt.
Viestinvaihto on päättynyt, kun asiayhteydestä ilmenee, että kyseessä ollut asia on selvitetty asianmukaisesti.
Viestin lähetyksen yhteydessä kerätyt muut henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän vuorokauden
kuluttua.
6.5. Vastustamis- ja poistattamismahdollisuus
Käyttäjällä on oikeus perua henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksen milloin tahansa. Jos käyttäjä
ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi kieltää henkilötietojensa tallennuksen milloin tahansa. Siinä
tapauksessa viestinvaihtoa ei voida jatkaa.
Peruminen sähköpostilla tai kirjeitse osoitteeseen:
Autodoc GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berliini

Faksi: +49 30 208 478 250
S-posti: privacy-policy@topersatzteile.de
Siinä tapauksessa kaikki yhteydenoton yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.
7. Push-viestit Google Firebase -palvelusta
Tarjoamme verkkosivustollamme ilmaista push-viestipalvelua. Tämä palvelu voidaan ottaa käyttöön
klikkaamalla sallimispainiketta. Palvelu voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa selainasetuksia muuttamalla.
8. Sosiaalinen media
8.1. Google+
Sivustollamme käytetään Google +1 -toimintoja. Niiden tarjoaja on Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA.
Tietojen kerääminen ja luovutus:
Google +1-painikkeella voitte julkaista informaatiota maailmanlaajuisesti. Google +1:lla te ja muut käyttäjät
saatte personoitua sisältöä Googlelta ja yhteistyökumppaneiltamme. Google tallentaa sekä sen tiedon, että olette
antanut jollekin sisällölle +1-suosituksen, että tiedot siitä sivusta, jolta painoitte +1-painiketta. +1-suosituksenne
voivat näkyä vinkkeinä yhdessä profiilinimenne ja valokuvanne kanssa Googlen palveluissa, kuten esimerkiksi
hakutuloksissa tai Google-profiilissanne, sekä muualla internetissä verkkosivuilla ja mainoksissa. Google

tallentaa tietoa +1-suosituksistanne voidakseen parantaa palvelujaan teidän ja muiden käyttäjien hyväksi. Google
+1-painikkeen käyttö edellyttää maailmanlaajuisesti näkyvissä olevaa, julkista Google-profiilia, jonka on
sisällettävä vähintään profiilille valittu nimi. Tätä nimeä käytetään kaikissa Googlen palveluissa. Monissa
tapauksissa tämä nimi saattaa myös korvata toisen nimen, jota olette käyttänyt jakaessanne sisältöjä Googletilinne kautta. Google-profiilinne identiteetti voidaan näyttää käyttäjille, jotka tietävät sähköpostiosoitteenne tai
muita tunnistetietojanne.
Kerättyjen tietojen käyttö:
Edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi antamianne tietoja käytetään Googlen tietosuojaehtojen mukaisesti.
Google saattaa julkaista yleisiä tilastoja käyttäjien +1-toiminnasta ja luovuttaa niitä käyttäjille ja
yhteistyökumppaneille, kuten kustantamoille, mainosasiakkaille ja omiin palveluihinsa liittyville
verkkosivustoille.
8.2. Facebook
Verkkosivustollamme on sosiaalisen verkoston Facebookin lisäosia. Facebookin tarjoaja on Facebook Inc., 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-lisäosat tunnistaa sivustollamme Facebook-logosta
tai "tykkää"-painikkeesta ("Like"). Tietoa Facebookin lisäosista on
osoitteessa developers.facebook.com/docs/plugins/. Käydessämme sivustollamme tällainen lisäosa luo suoran
yhteyden selaimenne ja Facebookin palvelimen välille. Facebook saa silloin tiedon, että olette IP-osoitteellanne
käynyt sivuillamme. Jos klikkaatte Facebookin "tykkää"-painiketta ollessanne kirjautuneena Facebook-tilillenne,
voitte linkittää sivustomme sisältöjä Facebook-profiiliinne. Näin Facebook voi yhdistää käyntinne sivustollamme
käyttäjätiliinne. Huomautamme, ettemme verkkosivuston tarjoajana saa tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä eikä
siitä, miten Facebook niitä käyttää. Tarkempia tietoja on Facebookin tietokäytännössä fifi.facebook.com/policy.php
Ellette halua, että Facebook voi yhdistää sivustollamme käyntiänne Facebook-käyttäjätiliinne, kirjautukaa ulos
Facebook-käyttäjätililtänne.
8.3. Twitter
Verkkosivuihimme on yhdistetty Twitter-palvelun toimintoja. Nämä toiminnot tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market
Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Käytettäessä Twitteriä ja sen Re-Tweet-toimintoa
katsomanne verkkosivut yhdistetään teidän Twitter-tiliinne ja paljastetaan muille käyttäjille. Tässä yhteydessä
siirretään myös tietoja Twitterille. Huomautamme, ettemme verkkosivuston tarjoajana saa tietoa siirrettyjen
tietojen sisällöstä eikä siitä, miten Twitter niitä käyttää. Tarkempia tietoja tästä on Twitterin
tietosuojaselosteessa twitter.com/privacy.
Voitte muuttaa tietosuoja-asetuksianne Twitterissä tilin asetuksissa twitter.com/account/settings.
8.4. Instagram
Verkkosivuihimme on yhdistetty Instagram-palvelun toimintoja. Näiden toimintojen tarjoaja on Instagram Inc.,
1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ollessanne kirjautuneena Instagram-tilillenne voitte linkittää
sivustomme sisältöjä klikkaamalla Instagram-painiketta. Näin Instagram voi yhdistää käyntinne sivustollamme
käyttäjätiliinne. Huomautamme, ettemme verkkosivuston tarjoajana saa tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä eikä
siitä, miten Instagram niitä käyttää.
Tarkempia tietoja on Instagramin tietosuojaselosteessa: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
8.5. Pinterest
Käytämme sivustollamme sosiaalisen verkoston Pinterestin sosiaalisia lisäosia. Pinterestin tarjoaja on Pinterest
Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (”Pinterest”). Jos avaatte sivun, jossa on tällainen lisäosa,
selaimenne luo suoran yhteyden Pinterestin palvelimiin. Pinterestin lisäosa siirtää protokollatietoja Pinterestin
palvelimelle USA:han. Nämä protokollatiedot saattavat sisältää IP-osoitteenne, avaamanne verkkosivun

osoitteen, jossa saattaa myös olla Pinterest-toimintoja, selaimenne tyypin ja asetukset, sivun avaamisen
päivämäärän ja kellonajan, evästeitä sekä miten käytätte Pinterestiä. Tarkempia tietoja siitä, mihin tarkoitukseen
ja missä laajuudessa Pinterest käsittelee ja käyttää tietoja, sekä oikeuksistanne ja yksityisyytenne suojaamisen
mahdollisuudesta on Pinterestin tietosuojakäytännöstä: https://about.pinterest.com/fi/privacy-policy.
8.6. YouTube
Rekisterinpitäjä on liittänyt tälle verkkosivustolle YouTuben sisältöjä. YouTube on internetvideoportaali, jossa
videoiden julkaisijat voivat julkaista videoklippejä maksutta ja jossa muut käyttäjät voivat samoin maksutta
katsoa, arvioida ja kommentoida niitä. YouTube sallii kaikentyyppisten videoiden julkaisemisen ja siksi tässä
internetportaalissa on sekä kokonaisia elokuvia ja tv-ohjelmia että myös musiikkivideoita, trailereita ja
käyttäjien tekemiä videoita.
YouTuben tarjoaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC:n
emoyhtiö on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Aina kun tällä rekisterinpitäjän tarjoamalla verkkosivustolla avataan jokin sivu, johon on liitetty YouTubesisältöä (YouTube-video), kyseinen YouTube-sisältö saa internetselaimen lataamaan käyttäjän (rekisteröidyn) ITjärjestelmään automaattisesti kyseisen YouTube-sisällön. Tarkempia tietoja YouTubesta on osoitteessa
https://www.youtube.com/yt/about/fi/. Tämän teknisen menettelyn yhteydessä YouTube ja Google saavat tiedon
siitä, millä sivustomme sivulla käyttäjä käy.
Jos käyttäjä on samanaikaisesti kirjautuneena YouTubeen, YouTube tunnistaa YouTube-videon sisältävää sivua
avattaessa, millä sivustomme sivulla käyttäjä on käymässä. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja
yhdistävät ne käyttäjän YouTube-tiliin.
YouTube ja Google saavat YouTube-sisällön kautta tiedon siitä, että käyttäjä on käynyt verkkosivustollamme,
kun käyttäjä on verkkosivullamme käydessään kirjautuneena YouTubeen; näin on riippumatta siitä, klikkaako
kävijä YouTube-videota vai ei. Ellei kävijä halua, että nämä tiedot siirtyvät YouTubelle ja Googlelle, hän voi
estää tietojen siirron kirjautumalla ulos YouTube-tililtään ennen meidän verkkosivustollemme menemistä.
YouTuben julkaisema tietosuojakäytäntö, joka löytyy osoitteesta
https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi, selventää henkilötietojen keruuta, käsittelyä ja käyttöä
YouTuben ja Googlen toimesta.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Seuraava luettelo sisältää rekisteröidyn kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Sellaisia
oikeuksia, joilla ei ole merkitystä verkkosivustolle, ei tarvitse mainita. Siksi luettelo voi olla lyhennetty.
Jos teidän henkilötietojanne käsitellään, olette yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisteröity ja teitä
koskevat seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:
9.1. Oikeus saada pääsy tietoihin
Teillä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsittelemmekö teitä koskevia henkilötietoja.
Jos näitä henkilötietoja käsitellään, teillä oikeus vaatia rekisterinpitäjältä pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat
tiedot:
1. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset;
2. käsiteltävät henkilötietoryhmät;
3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille teitä koskevia henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus
luovuttaa;
4. teitä koskevien henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan
määrittämiskriteerit;
5. oikeus pyytää rekisterinpitäjältä teitä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
6. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

7. jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;
8. automaattisen päätöksenteon, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 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.
Teillä on oikeus saada tieto siitä siirretäänkö teitä koskevia henkilötietoja kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voitte vaatia ilmoitusta yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklassa
tarkoitetuista siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.
9.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos käsiteltävät, teitä koskevat henkilötiedot ovat vääriä tai puutteellisia, teillä on oikeus pyytää
rekisterinpitäjältä niiden oikaisemista tai täydentämistä. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu viipymättä.
9.3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voitte vaatia teitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, jos kyseessä on yksi seuraavista:
1. Kiistätte henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
2. Käsittely on lainvastaista ja vastustatte henkilötietojen poistamista ja vaaditte sen sijaan niiden käytön
rajoittamista;
3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta te tarvitsette niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
4. Olette vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä ole vielä selvillä
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut teidän etunne.
Jos teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa – säilyttämistä lukuun
ottamatta – käsitellä ainoastaan teidän suostumuksellanne taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi
tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää
unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
Jos käsittelyä on rajoitettu yllä mainituin edellytyksin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava teille, ennen kuin rajoitus
poistetaan.
9.4. Oikeus tietojen poistamiseen
9.4.1. Poistovelvollisuus
Voitte vaatia rekisterinpitäjältä, että teitä koskevat henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, ja
rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin
seuraavista perusteista täyttyy:
1. Teitä koskevia henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin.
2. Peruutatte suostumuksen, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a
alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
3. Vastustatte käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa
perusteltua syytä tai vastustatte käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
4. Teitä koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
5. Teitä koskevat henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan,
rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
6. Teitä koskevat henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun

tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
9.4.2. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Jos rekisterinpitäjä on julkistanut teitä koskevat henkilötiedot ja sillä on yleinen tietosuoja-asetuksen 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 te rekisteröitynä olette pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä
poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot.
9.4.3. Poikkeukset
Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen
1. sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
2. 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;
3. kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan h ja i
alakohdan sekä 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
4. yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai
tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos (3) kohdassa
tarkoitettu oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti; tai
5. oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
9.5. Oikeus saada tietoa
Jos olette käyttänyt oikeuttanne vaatia rekisterinpitäjältä käsiteltävien tietojen oikaisua, poistoa tai niiden
käsittelyn rajoittamista, rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan kaikille vastaanottajille, joille teitä koskevia
henkilötietoja on luovutettu, tästä tietojen oikaisusta tai poistosta tai niiden käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos
tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuuttomia ponnistuksia.
Teillä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tietoa näistä vastaanottajista.
9.6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Teillä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamanne, teitä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Teillä on lisäksi oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos
1. käsittely perustuu suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2
kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja
2. käsittely suoritetaan automaattisesti.
Kun käytätte tätä oikeuttanne, teillä on oikeus saada teitä koskevat henkilötiedot siirrettyä suoraan
rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin
ja vapauksiin.
Oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka on tarpeen
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
9.7. Vastustamisoikeus

Teillä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa teitä
koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f
alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä teitä koskevia henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää teidän etunne, oikeutenne ja
vapautenne tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos teitä koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, teillä on oikeus milloin tahansa
vastustaa teitä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia
silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Jos vastustatte henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän
tarkoitukseen.
Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY
määrätään, voitte käyttää vastustamisoikeuttanne automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.
9.8. Oikeus tietosuojaoikeudellisen suostumuksen peruuttamiseen
Teillä on oikeus peruuttaa antamanne tietosuojaoikeudellinen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.
9.9. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna
Teillä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen
käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on teitä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa teihin vastaavalla
tavalla merkittävästi. Tätä ei sovelleta, jos päätös
1. on välttämätön teidän ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten
2. on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa
vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet teidän oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne
suojaamiseksi, tai
3. perustuu teidän nimenomaiseen suostumukseenne.
Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin
erityisiin henkilötietoryhmiin, paitsi jos sovelletaan 9 artiklan 2 kohdan a tai g alakohtaa ja asianmukaiset
toimenpiteet teidän oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne suojaamiseksi on toteutettu.
Edellä 1 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet
oikeuksienne ja vapauksienne sekä oikeutettujen etujenne suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia,
että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa
päätös.
9.10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen
asuinpaikkanne tai työpaikkanne on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että teitä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä ei kuitenkaan rajoita 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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