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ILMOITUS TIETOJEN KÄSITTELEMISESTÄ  

YRITYSASIAKKAILLE, TOIMITTAJILLE ja MUILLE LIIKEKUMPPANEILLE 

Julkaisupäivä: 3.5.2018 

Päivityspäivämäärä: 3.5.2018 

1. JOHDANTO 

Tämän ilmoituksen ("ilmoitus") tarkoitus on ilmoittaa, miten EIZO Nordic AB ("me", 
"meitä", "meidän" ja vastaavat ilmaukset) käsittelee henkilötietojasi tietojen 
rekisteröijänä ja mihin toimenpiteisiin olemme ryhtyneet tietojen riittävän suojaamisen 
varmistamiseksi. Näiden tietojen antamista edellytetään EU:n yleisessä tietosuoja-
asetuksessa 2016/679 ("GDPR").  

Tämä ilmoitus ei muodosta mitään osapuolten välistä sopimussuhdetta. Voimme tehdä 
ilmoitukseen muutoksia aika ajoin.  

2. LAILLINEN KÄSITTELY 

Käsittelemme henkilötietojasi  

(a) vain annettuasi suostumuksen 

(b) jos käsittely on tarpeen tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiseksi sinulle 
ja/tai työnantajallesi 

(c) jos käsittely on tarpeen sinun ja/tai työnantajasi esittämään pyyntöön 
vastaamiseksi 

(d) jos käsittely on tarpeen ylläpitääksemme suhteita sinuun ja/tai työnantajaasi 

(e) jos käsittely on tarpeen oikeudellisten ja lakisääteisten velvoitteidemme 
noudattamiseksi. 

Edellä mainitussa tapauksessa (a) voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa 
esittämällä vaatimuksen jäljempänä kohdassa 12 kuvatulla tavalla. 

3. MITÄ HENKILÖKOHTAISIA TIETOJASI KERÄÄMME? 

3.1 Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:  

(a) Nimesi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi  

(b) Tehtäväsi, asemasi ja/tai toimenkuvasi työpaikallasi 

(c) Markkinointitapahtuma- tai aineistomieltymyksesi 

(d) Tiedot käynneistäsi toimitiloissamme, järjestelmissämme ja sivustoissamme 

(e) Viestisi, palauteesi sekä osallistumisesi tutkimuksiin ja kyselyihin 

3.2 Henkilötietojesi antaminen meille voi olla pakollista, jotta voimme hallinnoida liike- ja 
muuta toimintaamme säilyttämällä suhteemme sinuun ja/ tai työnantajaasi, 
tarjotaksemme tuotteitamme tai palveluitamme sinulle ja/tai työnantajallesi tai 
täyttääksemme juridiset ja lakisääteiset velvoitteemme. Jos et anna henkilötietojasi, 
emme ehkä pysty ylläpitämään suhdettamme sinuun ja/tai työnantajaasi tai tarjoamaan 
tuotteitamme ja/tai palveluitamme sinulle ja/tai työnantajallesi.  



 2  

 
 

3.3 Pyrimme kaikin keinoin säilyttämään tallentamiemme henkilötietojesi tarkkuuden ja 
kattavuuden, jotta varmistetaan, että kaikki henkilötietosi pysyvät ajan tasalla. Voit 
kuitenkin auttaa meitä tässä ottamalla yhteyden mahdollisimman pian, jos henkilötietosi 
muuttuvat tai jos huomaat, että meillä on virheellisiä henkilötietojasi (katso kohta 9 
jäljempänä). Emme ole vastuussa mistään menetyksistä, joiden syynä on antamiesi 
henkilötietojen epätarkkuus, virheellisyys tai puutteellisuus. 

4. KUINKA KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA? 

Keräämme yleensä henkilötietoja sinun ja/tai työnantajasi antamien tietojen perusteella 
sinun ja/tai työnantajasi sekä meidän välisen suhteen aikana. Yleensä ne kerätään, kun 
[lähetät ja/tai työnantajasi lähettää sähköposti- ja muita viestejä, käyntikortteja, 
lomakkeita ja asiakirjoja, joita saamme, kun tilaat tai työnantajasi tilaa 
markkinointiaineistoa tai markkinauutisluetteloita tai kun sinut on nimetty valtuutetuksi 
henkilöksi käymään kauppaa työnantajasi puolesta. Lisäksi keräämme henkilötietoja 
antamistasi tai työnantajasi antamista rekisteröintitiedoista, kun käytät tuotteitamme tai 
palveluitamme itse tai työnantajasi puolesta tai työnantajasi käyttää tuotteitamme tai 
palveluitamme.] 

Saatamme myös kerätä henkilötietojasi muista lähteistä, kuten konserniimme kuuluvilta 
yrityksiltä, markkinointipalvelujen tarjoajilta, petoksia estäviltä viranomaisilta, 
luottotietoja välittäviltä yrityksiltä ja valtion viranomaisten tuottamista tiedoista.  

5. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA? 

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidessamme suhdettamme sinuun ja/tai 
työnantajaasi sekä tarjotessamme tuotteitamme ja palveluitamme sinulle ja/tai 
työnantajallesi seuraaviin tarkoituksiin:  

(a) Tarjotaksemme sinulle ja/tai työnantajallesi pyydettyjä tuotteita ja/tai palveluja 

(b) Vastataksemme sinun ja/tai työnantajasi meille lähettämiin viesteihin tai muihin 
lähetyksiin 

(c) Tarjotaksemme sinulle ja/tai työnantajallesi myynninedistämis- ja 
markkinointimateriaalia tuotteistamme ja palveluistamme, jotka mielestämme 
saattavat kiinnostaa sinua ja/tai työnantajaasi1 

(d) Hallitaksemme, kehittääksemme ja parantaaksemme tuotevalikoimaamme, 
palveluitamme, myymälöitämme, tietojärjestelmiämme ja Internet-sivustojamme 

(e) Valvoessamme ja arvioidessamme lakien sekä käytäntöjemme ja standardiemme 
noudattamista 

(f) Täyttääksemme oikeudelliset velvoitteemme ja vaatimukset kaikkialla maailmassa, 
mukaan lukien raportoiminen ja/tai kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten 
tarkastusten kohteeksi joutuminen 

(g) Estääksemme rahanpesua, petoksia ja rikoksia sekä tunnistaaksemme ne ja 
rahoitus- sekä luottotarkistusten tekemiseksi 

(h) Hallinnollisia tarkoituksia varten sekä varmistaaksemme järjestelmiämme, 
toimitilojemme, ympäristöjemme, sivustojemme ja sovellustemme turvallisuuden 
sekä hallinnoidaksemme niiden käyttöoikeuksia 

(i) Noudattaaksemme tuomioistuinten määräyksiä ja/tai puolustaaksemme juridisia 
oikeuksiamme 
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(j) Kaikkiin laillisiin liiketoimintatarkoituksiin 

(k) Muihin sovellettavan lainsäädännön sallimiin tai edellyttämiin tarkoituksiin 

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KANSAINVÄLISESTI 

Henkilötietosi voidaan siirtää (myös käyttämistä tai tallentamista varten) Euroopan 
talousalueen ("ETA") ulkopuoliseen maahan tai sen ulkopuoliselle alueelle, myös maihin, 
joiden lainsäädäntö ei ehkä tarjoa samantasoista henkilötietojen suojaa kuin ETA-alue. 
Erityisesti voimme luovuttaa henkilötietosi ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville 
konserniimme kuuluville yrityksille, mukaan lukien Japanissa sijaitsevat yritykset.  
Varmistamme, että kaikki tällaiset kansainväliset siirrot tehdään asianmukaisesti 
suojattuina GDPR-asetuksessa vaadittavalla tavalla. Voit saada kopiot suojausta 
kuvaavista asiakirjoista pyytämällä niitä jäljempänä kohdassa 12 kuvatulla tavalla.  

7. KOSKA SAATAMME LUOVUTTAA HENKILÖTIETOSI? 

Emme myy tai vuokraa henkilötietojasi emmekä käy kauppaa niillä. Luovutamme 
henkilötietojasi vain seuraaville vastaanottajille:  

(a) Konserniimme kuuluvat yritykset 

(b) Hyväksymäsi tai nimeämäsi yritykset 

(c) Kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietojasi puolestamme (esimerkiksi 
järjestelmiemme ylläpitäjät, mukaan lukien pilvipalvelujen tarjoajat) 

(d) Kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja omissa nimissään mutta 
tarjoamalla sinulle tai työnantajallesi palveluja puolestamme (kuten toimittajamme) 

(e) Yrityksille, jotka tarjoavat palveluja rahanpesutarkastusten tekemiseksi, 
luottoriskin vähentämiseksi ja/tai petosten ja rikollisuuden estämiseksi sekä 
samankaltaisia palveluja tarjoaville yrityksille, kuten rahoituslaitoksille, 
luottotietoja välittäville yrityksille ja viranomaisille, joille tällaisia tietoja 
luovutetaan  

(f) Kolmansille osapuolille, joille siirrämme oikeuksiamme tai velvollisuuksiamme 

(g) Mahdollisille ostajille, jos myymme osan liiketoiminnastamme tai 
omaisuudestamme 

(h) Viranomaisille tai tuomioistuimille, jos meidän on toimittava näin lain tai asetuksen 
noudattamiseksi tai niiden pyynnöstä 

8. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?  

Olemme sitoutuneet turvaamaan ja suojaamaan henkilötietosi. Otamme käyttöön 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sekä ylläpidämme niitä 
varmistaaksemme riittävän tietoturvan tason suojataksemme henkilötietosi vahingossa 
tapahtuvalta tai luvattomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai 
käyttämiseltä.  

9. OIKEUTESI KERÄÄMIIMME HENKILÖTIETOIHISI 

9.1 Jos haluat 

(a) että henkilötietojasi päivitetään, muokataan tai poistetaan tai saada kopion 
tallentamistamme henkilötiedoistasi tai 
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(b) rajoittaa henkilötietojesi käyttämistä tai estää meitä käyttämästä henkilötietojasi 

Voit pyytää tätä ottamalla meihin yhteyden jäljempänä kohdassa 12 kuvatulla tavalla.   

9.2 Edellä kuvatuissa tapauksissa voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi 
toimittamalla meille kopion voimassaolevasta henkilötodistuksesta, jotta voimme täyttää 
tietoturvavelvoitteemme ja estääksemme luvattoman tietojen paljastamisen. 

10. MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI? 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeellista sen käyttötarkoituksen 
vuoksi, johon tieto kerättiin, tai täyttääksemme juridiset, lakisääteiset tai sisäisten 
käytäntöjemme vaatimukset. 

11. MUUTOSTEN TEKEMINEN TÄHÄN ILMOITUKSEEN 

Voimme tehdä muutoksia tämän ilmoituksen osiin tai päivittää sen sovellettavan 
lainsäädännön tai sisäisten käytäntöjemme noudattamiseksi. Tällöin päivitämme tämän 
ilmoituksen. Sinulle ei välttämättä nimenomaisesti ilmoiteta tällaisesta muutoksesta. 
Tutustu siksi tähän ilmoitukseen säännöllisesti, jotta pysyt täysin tietoisena tehdyistä 
muutoksista tai päivityksistä. 

12. YHTEYDEN OTTAMINEN MEIHIN 

Jos sinulla on kysyttävää tämän ilmoituksen sisällöstä tai henkilötiedoistasi tai haluat 
esittää henkilötietoihisi liittyvän pyynnön, ota meihin yhteys käyttämällä seuraavia 
yhteystietoja:  

Sähköpostiosoite: ENA.info@eizo.com 

13. VALITUKSEN TEKEMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETULLE 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että olemme rikkoneet 
henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä. Paikallisen tietosuojavaltuutetun 
yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080.  

mailto:ENA.info@eizo.com
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
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