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CONTINENTAL FOODS  

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ  

Viimeisin päivitys 30. toukokuuta 2018 

Välitämme henkilötiedoistasi ja haluamme sinun luottavan siihen, että Continental Foods käyttää 

henkilötietojasi huolellisesti. Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja 

keräämme, miksi keräämme niitä ja mitä teemme niillä. 

Kun luet Tietosuojakäytäntöämme, pidäthän mielessäsi, että se koskee kaikkia Continental Foods -

konsernin yrityksiä alla määritellyllä tavalla. 

1 Keitä olemme? 

Tämä Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Continental Foods -yrityksen tarjoamien palvelujen ja 

tuotteiden yhteydessä keräämiä henkilötietoja. Tämän Tietosuojakäytännön ”Continental Foods”, 

”me”, ”meitä” tai ”meidän” -viittaukset sisältävät kaikki konsernimme yksiköt, jotka ovat sijoittautuneet 

viiteen valtioon Euroopassa: 

Belgia 

(pääkonttori ja päätoimipaikka) 

Continental Foods Belgia NV 

BE 0458.358.850 

Rijksweg 16 

B - 2870 Puurs 

BELGIA 

 

Ranska Continental Foods France SAS 

63 bis, Rue de Sèvres 

F - 92514 Boulogne Billancourt 

RANSKA 

 

Continental Foods Production France SAS 

1420 Route de Carpentras 

CS 80018 Le Pontet 

84275 Vedène Cedex 

RANSKA 

 

Destombes SAS 

ZI de l’Alouette - Rue Gutenberg 

62800 Liévin 

RANSKA 

 

Destombes Production SAS 

ZI de l’Alouette - Rue Gutenberg 

62800 Liévin 
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RANSKA 

Saksa Continental Foods Germany GmbH 

Geniner Strasse 88-100 

D - 23560 Lübeck 

SAKSA 

 

Continental Foods Production  

Germany GmbH 

Geniner Strasse 88-100 

D - 23560 Lübeck 

SAKSA 

 

Suomi Continental Foods Finland Oy 

Tammiston kauppatie 7 B 

FI-01510 Vantaa 

SUOMI 

 

Ruotsi Continental Foods Sweden AB 

Scheelevägen 30 

SE - 223 63 Lund 

RUOTSI 

 

 

Keräämme, säilytämme, luovutamme ja/tai muutoin käsittelemme henkilötietoja toimintamme 

yhteydessä (tuottaessamme ja myydessämme elintarvikkeita kuten nuudeleita, keittoja, mehuja, 

lihaliemiä, etikkaa, kylmiä ja lämpimiä kastikkeita, jälkiruokasekoituksia jne. 

vähittäiskauppakumppaneidemme ja muiden myyntikanavien kautta sekä toimittaessamme 

jälkimyynnin palveluja). Sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja yksityisyydensuojaa koskevan 

lainsäädännön perusteella edellä luetellut tahot katsotaan kukin keräämiensä henkilötietojen 

rekisterinpitäjäksi paikallisen toimintansa yhteydessä. Erityistapauksissa ne muodostavat yhdessä 

rekisterinpitäjän toisen ryhmän tai yksikön kanssa. Joidenkin koko ryhmää koskevien toimintojen 

osalta kuten hankinnassa ja oikeudellisissa asioissa Continental Foods Belgia on rekisterinpitäjä.  

Olemme nimittäneet oman Tietosuojavastaavan Saksan liiketoimintayksiköille. Jos sinulla on 

kysyttävää Saksassa suorittamastamme henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä 

Tietosuojavastaavan seuraavilla yhteystiedoilla: datenschutzbeauftragter@continentalfoods.eu or 

Tel. +49 451 5306-0. 

2 Mikä merkitys tällä Tietosuojakäytännöllä on? 

Arvostamme oikeuttasi yksityisyyteen ja teemme kaikkemme suojataksesi henkilötietosi 

sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja erityisesti EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen 

(General Data Protection Regulation, ”GDPR”) ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön 
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mukaisesti. 

Tässä Tietosuojakäytännössä kerromme miten keräämme henkilötietojasi, miten ja mihin 

tarkoituksiin voimme käyttää henkilötietojasi ja kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi.  

Lisäksi tämä Tietosuojakäytäntö sisältää tärkeää tietoa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä 

oikeuksistasi. Kehotamme sinua siksi lukemaan tämän Tietosuojakäytännön huolellisesti. 

Saatamme joutua aika ajoin muuttamaan tätä Tietosuojakäytäntöä. Tämän tietosuojakäytännön 

tuorein versio on aina saatavissa yleisiltä verkkosivustoiltamme ja tuotteidemme verkkosivustoilta. 

Huomio: Antaessasi henkilötietojasi meille odotamme sinun lukevan tämän Tietosuojakäytännön 

huolellisesti. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi täysin Yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) mukaisesti. Takaamme, että tietokantamme on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla ja 

annamme sinulle mahdollisuuden tarkastella helposti tietojasi ja muokata tai poistaa tiedot 

yksinkertaisesti tätä pyytämällä. Huomaathan, että henkilötietojesi tiettyjä käsittelyjä varten meidän 

täytyy pyytää suostumuksesi (esim. jos haluamme lähettää sinulle uutiskirjeen tai käyttää 

seurantaevästeitä). Useimpiin käsittelytyyppeihin laki antaa meille oikeudelliset perusteet.  

3 Kenen henkilötietoja keräämme? 

Liiketoimintamme yhteydessä (yllä kuvatun mukaisesti) käsittelemme ammattimaisesti toimivien 

asiakkaiden, vähittäiskauppiaiden ja tuotteitamme ostavien tai käyttävien kuluttajien henkilötietoja 

sekä henkilötietoja, jotka liittyvät markkinointitutkimuksiimme tai -kyselyihimme vastaaviin henkilöihin, 

kilpailuihimme osallistuviin henkilöihin, tiloissamme vieraileviin henkilöihin, verkkosivustoillamme 

käyviin henkilöihin, journalisteihin, hallintoviranomaisten yhteyshenkilöihin ja henkilöihin, jotka 

muutoin ovat tekemisissä kanssamme (esim. koska heidän nimensä ja yhteystietonsa on toimitettu 

meille asiakkaamme, toimittajamme tai muun kaupallisen yhteistyökumppanimme työntekijänä tai 

johtajana ). 

4 Miten keräämme henkilötietoja? 

Keräämme henkilötietojasi eri tavoin: 

✓ suoraan sinulta, kun annat meille henkilötietojasi kaupallisen toimintamme yhteydessä; 

✓ suoraan sinulta sopimusneuvottelujen tai sopimuksen solmimisen yhteydessä; 

✓ suoraan sinulta, kun annat meille henkilötietojasi saapuessasi tiloihimme;  

✓ suoraan sinulta, kun osallistut tekemäämme markkinointitutkimukseen tai kyselyyn; 

✓ suoraan sinulta, kun osallistut järjestämäämme kilpailuun;  

✓ suoraan sinulta, kun rekisteröidyt verkkosivustoillemme, liikut verkkosivusto(i)llamme, täytät 

yhteydenottolomakkeen verkkosivusto(i)llamme, tilaat sähköisen uutiskirjeemme tai ostat 

tuotteen verkkokaupoistamme; 

✓ suoraan sinulta, kun annat meille henkilötietojasi elintarvikemerkintöihin tai tuotteiden 

takaisinvetoihin liittyvien tutkimusten/reklamaatioiden yhteydessä;  
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✓ ulkoisen puhelinpalvelumme kautta, kun annat henkilötietojasi puhelinpalvelun työntekijöille 

esittäessäsi kysymyksen tai valituksen; 

✓ kolmansien osapuolten ja virallisten lähteiden kautta (kuten Suomen Asiakastieto Oy -

luotonvalvontatietokannan kautta, vähittäiskauppiaiden tai muiden kaupallisten 

yhteistyökumppanien meille toimittamien tietokantojen tai postituslistojen kautta, julkisten 

journalistitietokantojen kautta tai palveluntoimittajiemme kautta); 

✓ työnantajasi kautta, jonka kanssa meillä on sopimus tai yhteistyökumppanuus (esim. kun 

toimit yhteyshenkilönä asiakkaillemme, tavarantoimittajillemme tai kaupallisille 

yhteistyökumppaneillemme). 

5 Mitä henkilötietoja keräämme?  

Voimme kerätä seuraavia sinua koskevia henkilötietoja, , jos ne ovat relevantteja tarvitsemiimme 

tarkoituksiin alla kohdassa 6 on selitetyllä tavalla. Aina kun jotkin tiedot ovat pakollisia ja muut tiedot 

valinnaisia, tämä ilmoitetaan selkeästi erikseen, jotta voit päättää, annatko meille näitä tietoja vai et. 

Tunniste- ja yhteystiedot  Henkilökohtaiset tunnistustiedot: nimi, osoite, 
puhelinnumero/matkapuhelinnumero, 
sähköpostiosoite (ja soveltuvin osin 
verkkokauppoihimme rekisteröityvien 
henkilöiden salasanat ja tilitiedot) 

 Sähköiset tunnistustiedot: IP osoitteet, 
evästeiden kautta kerätyt tiedot (lue 
Evästekäytäntömme) 

Taloudelliset tiedot Tunnistustiedot ja pankkitilien numerot 

 Maksutapahtumat: summat, jotka sinun tulee 
maksaa ja olet maksanut, katsaus maksuihin 
jne. 

 Sopimukset ja sovittelut 

Henkilökohtaiset ominaisuudet Henkilökohtaiset ominaisuudet: sukupuoli, 
syntymäaika, kansallisuus, kielivalinta 

Elämäntyyli  Kulutuskäyttäytyminen, elämäntyyli, sosiaaliset 
kontaktit, omaisuus, sosiaalisen median käyttö 

Valitukset Valitukset, häiriötapahtumat tai onnettomuudet 

Perheen koostumus Avioliitto tai asumistilanne  

 Tiedot perheenjäsenistä 

Vapaa-aika ja harrastukset Vapaa-ajan toiminta ja harrastukset 

Ammatti ja työsuhde  Ammatti- ja työsuhdetiedot (yksityishenkilö tai 
yritys, soveltuvin osin ALV-numero) 

 Ura 

Kuvatallenteet Videotallenteet sosiaalisen median kautta / 
järjestämiemme kilpailujen yhteydessä 

Äänitallenteet Ulkoistetun puhelinpalvelukeskuksemme 
tekemät puhelutallenteet  
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 Videotallenteet sosiaalisen median kautta / 
järjestämiemme kilpailujen yhteydessä 

Muut tietoryhmät Ostoaikomuksesi ja kiinnostuksen kohteesi 

 

6 Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi? 

Käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

✓ tavarantoimittajien ja asiakkaiden hallinnointi, 

✓ (laskutus) kiistojen ja reklamaatioiden hallinnointi, 

✓ kuluttajatiedustelujen ja -valitusten käsittely, 

✓ suhdetoiminta, 

✓ verkkosivusto(je)mme hallinnointi,  

✓ pyytämiesi tietojen toimittaminen sinulle, esimerkiksi:  

❖ yhteydenotto sinuun tuotetarjouksemme liittyen,  

❖ kysymykseen vastaaminen,  

✓ markkinointitutkimus ja tilastolliset tarkoitukset,  

✓ mahdollisista palkinnoista tiedottaminen osallistuttuasi kilpailuun, 

✓ tuotesuunnittelu tai tilausten/toimitusten seuranta, 

✓ lain asettamien velvoitteiden noudattaminen (esim. oikeudellisten tai kaupallisten 

tuotetakuiden tai tuotteiden takaisinvetojen vuoksi),  

✓ yhteydenotto jälkimyyntipalveluihimme liittyen,  

✓ tilojemme turvallisuus ja kulunvalvonta, 

✓ markkinointitarkoitukset, joko paperi- tai sähköpostina (jos olet tilannut ne). 

Jäljempänä on tiedoksesi näiden käsittelytoimenpiteiden oikeudelliset perusteet kokonaisuudessaan:  

✓ henkilötietojesi käsittely tuotteiden toimitusta varten, myynnin ja laskutuksen seurantaa 

varten, tiettyjen ostettuja tuotteita koskevien tietojen toimittamiseksi sinulle tai asiakkaan 

tekemän valituksen käsittelyä varten, on välttämätöntä sopimuksen täytäntöön 

panemiseksi, 

✓ henkilötietojesi käsittely tuotetakuiden ja elintarvike- ja tuoteturvallisuuden seurannassa on 

välttämätöntä lain asettamien velvoitteidemme noudattamiseksi elintarvikkeiden 

tuottajana,  

✓ kaikissa muissa tapauksissa henkilötietojesi käsittelyn perusteena ovat oikeutetut 
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liiketoimintaedut / kaupalliset edut (.eli etu, joka liittyy yhteysmahdollisuuksiin ja 

mahdollisiin asiakkaisiin, tuotevalikoimastamme tiedottamiseen kuluttajille ja 

yhteistyökumppaneillemme ja liiketoimintamme edistämiseen yleensä sekä online- että 

offline-ympäristössä sekä asiakkaiden ostokäyttäytymistä, valintoja ja ostoaikeita koskevien 

tietojen hankinta markkinointistrategian laatimiseksi),  

henkilötietojesi käsittely sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin (seuranta ja mielenkiinnon 

kohteidesi analysointi, sähköisen uutiskirjeen lähettäminen) perustuu antamaasi 

suostumukseen. Rekisteröimme sinut postituslistoillemme vain, jos olet yksiselitteisesti 

ilmoittanut, että haluaisit vastaanottaa sähköisen uutiskirjeemme (sinulla on täysi vapaus 

tehdä näin).Huomaa, että sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa 

maksutta ja ilman että tästä on mitään haitallisia seurauksia sinulle. Voit tehdä tämän 

sähköpostilla (katso alta) tai jokaisessa markkinointikirjeessämme olevan suostumuksen 

peruutuslinkin kautta. 

7 Kenelle jaamme henkilötietosi? 

✓ Palveluntoimittajillemme ("käsittelijöillemme"): 

Yllä kuvattujen toimintojemme yhteydessä voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille 

osapuolille, erityisesti palveluntoimittajille (IT-/pilvipalvelujen toimittajille, PR-

/markkinointitoimistoille, jotka järjestävät postituskampanjoita puolestamme, 

myyntipalvelujen toimittajille tai luoville toimistoille), jotka toimivat "käsittelijöinämme".  

✓ Yritysryhmämme sisällä:  

Voimme myös jakaa henkilötietojasi yritysryhmämme sisällä. Huomaa, että meillä on 

tytäryrityksiä seuraavissa maissa: Ranska, Saksa, Suomi ja Ruotsi (jotka kaikki sijaitsevat 

Euroopan talousalueella ja tarjoavat riittävän suojauksen henkilötiedoillesi). 

✓ Ulkopuolisille asianajotoimistoillemme:  

Lisäksi voimme jakaa henkilötietojasi asianajotoimistoille (uhkaavan) oikeudenkäynnin 

yhteydessä.  

✓ Valtion viranomaisille: 

Voimme jakaa henkilötietojasi myös valtion viranomaisille, poliisiviranomaisille tai 

oikeuslaitokselle, jos meillä on tähän lain asettama velvoite (esim. antaa pyydettäessä 

kameratallenteita valtion viranomaisten tai poliisin käytettäväksi). 

Otamme käyttöön asianmukaiset turvatoimet siirtäessämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille. 

Solmimme tarvittaessa asianomaisten osapuolten kanssa tietojensiirto- tai käsittelysopimuksen, jolla 

huolehditaan henkilötietojesi käytön rajoittamisesta ja velvoitteista henkilötietojesi suojaamiseksi ja 

turvaamiseksi.  

Henkilötietojasi ei lainata tai myydä kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten ilman 

sinulta ennakkoon saatua nimenomaista suostumusta. 

Google Analyticsin avulla pystymme tarjoamaan sinulle optimaalisen käyttökokemuksen. Tältä osin 
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henkilötietoja saatetaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.  

Lisätietoja tästä on osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi   

  

Jos muut tiedonkäsittelijämme siirtävät henkilötietoja ETA:n ulkopuolisiin maihin, henkilötiedot 

suojataan asianmukaisesti tietosuojalainsäädännön mukaisin toimenpitein. Tarkemmin sanottuna, 

olemme allekirjoittaneet vakiosopimuslausekkeet kuluttajapalvelun käyttämän palautejärjestelmän 

tarjoajan, Wilke Globalin, kanssa oikeuttamaan henkilötietojen siirron Yhdysvaltoihin. 

 

 

8 Miten kauan säilytämme henkilötietojasi? 

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin käsittelytarkoituksiamme (jotka on lueteltu yllä) varten 

on tarpeen. Jälkeenpäin on edelleenkin mahdollista, että niitä on varmuuskopioissamme tai 

arkistoissamme, mutta niitä ei enää käsitellä aktiivisesti tiedostona. 

Erityisesti noudatamme seuraavia säilytysaikoja koskevia ohjeita: 

✓ kirjanpito-, talous- tai muihin virallisiin asiakirjoihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään niin 

kauan kuin tällaisia asiakirjoja on lain asettamien velvoitteiden nojalla säilytettävä, 

✓ sopimussuhteen toimeenpanoon ja seurantaan sisältyviä henkilötietoja säilytetään tällaisen 

suhteen koko keston ajan ja 10 vuotta sen päättymisen jälkeen, 

✓ valituksen käsittelyn yhteydessä saadut henkilötiedot poistetaan (tai anonymisoidaan) heti, 

kun valitus on ratkaistu, ja 

✓ kaikkia markkinointitarkoituksiin käytettyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jatkamme 

asiaankuuluvien viestien lähettämistä sinulle ja enintään 1,5 vuotta tämän jälkeen. Heti kun 

huomaamme, että yhteystietosi eivät ole enää oikeat tai aktiiviset tai aina kun päätät käyttää 

tilauksen peruutusoikeuttasi, emme enää säilytä henkilötietojasi näihin tarkoituksiin. 

Säilytämme henkilötietojasi kauemmin ainoastaan silloin, kun meillä on lain asettama velvoite tai kun 

se on tarpeen etujemme puolustamiseksi oikeudenkäyntimenettelyissä (esim. riitatapauksessa).  

Lisätietoja säilytysajoistamme saat helposti pyytämällä. 

9 Miten suojaamme henkilötietosi? 

Otamme käyttöön tarvittavat hallinnolliset, tekniset ja organisatoriset toimet, joilla voimme varmistaa 

turvallisuustason, joka on asianmukainen tunnistamiimme riskeihin nähden. 

Suojaamme henkilötietosi tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai 

pääsyltä lähetettyihin, tallennettuihin tai muutoin käsiteltyihin henkilötietoihin.  

Lisäksi pyrimme varmistamaan, että pidämme henkilötietosi täsmällisinä ja ajan tasalla. Tämän 

vuoksi pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittamaan meille kaikista henkilötietojesi muutoksista (kuten 

muutoksesta yhteystiedoissasi). 

https://policies.google.com/privacy?hl=fi
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Lisätietoja suojaustoimistamme saat helposti pyytämällä. 

10 Mitkä ovat oikeutesi ja miten voit käyttää niitä? 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) artiklojen 15 – 22 

määrittelemissä rajoissa sinulla on lakisääteinen oikeus:  

✓ saada tietoa henkilötiedoistasi ja saada pääsy niihin;  

✓ korjata henkilötietosi; 

✓ poistaa henkilötietosi (’oikeus tulla unohdetuksi’); 

✓ rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä; 

✓ vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;  

✓ ottaa vastaan henkilötietojasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa 

muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle organisaatiolle.  

 

Lopuksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle suorittamastamme henkilötietojesi 

käsittelystä. 

 

Saadaksesi lisätietoa näistä oikeuksista ja tilanteista, joissa voit käyttää näitä oikeuksiasi, erityisesti 

vastustusoikeuttasi (tällä oikeudella voit peruuttaa sähköisen uutiskirjeemme), lue myös tämän 

Tietosuojakäytännön Liite. Lähtökohtaisesti voit käyttää näitä oikeuksia maksutta. Vain siinä 

tapauksessa, että pyyntö on perusteeton tai suhteeton, voimme veloittaa kohtuullisen maksun.  

 

Lisätietoja oikeuksistasi ja niitä koskevia neuvoja on saatavana maasi tietosuojaviranomaiselta. 

 

Pyrimme vastaamaan pyyntöihisi ja kysymyksiisi mahdollisimman nopeasti. Saatamme vaatia 

etukäteen henkilöllisyyden todistamista varmistuaksemme pyynnöstäsi. 

 

11 Yhteystiedot 

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Continental Foods -yrityksen Tietosuojakäytäntöön tai 

suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä meihin lähettämällä 

sähköpostia tai lähettämällä pyynnön verkkosivustoillamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai 

kirjoittamalla yllä Osassa 1 mainittuun osoitteeseen.  
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Liite – Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksistasi (vrt. Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloja 15 – 

22) 

 

Oikeus tietoihin ja oikeus 

saada pääsy henkilötietoihisi 

Voit milloin tahansa pyytää lisätietoja käsittelytoiminnastamme ja säilyttämistämme 

henkilötiedoistasi.  

Oikeus korjata virheelliset tai 

epätäydelliset tiedot  

Sinulla on oikeus pyytää meitä viipymättä korjaamaan tai täydentämään kaikki sinua koskevat 

virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot. 

Oikeus poistaa henkilötietosi 

(’oikeus tulla unohdetuksi’)  

Voit pyytää meitä poistamaan (osin) henkilötietosi seuraavissa tilanteissa:  

− kun käsittely ei enää ole tarpeen tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin; tai  

− kun käsittely perustui antamaasi suostumukseen ja olet päättänyt peruuttaa suostumuksesi;  

− kun sinulla on muu perusteltu syy vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;  

− kun suorittamamme henkilötietojesi käsittely olisi laiton;  

− kun henkilötietosi on poistettava meihin kohdistetun lain asettaman velvoitteen nojalla.  

Huomautamme, että joissakin tapauksissa saatamme kieltäytyä poistamasta henkilötietojasi: (i) 

voidaksemme käyttää oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälitykseen; (ii) voidaksemme noudattaa 

lain asettamaa velvoitetta; tai (iii) voidaksemme laatia, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita.  

Oikeus rajoittaa tietojen 

käsittelyä  

 

 

Voit pyytää meitä rajoittamaan (tilapäisesti) henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tilanteissa:  

− kun olet kiistänyt henkilötietojesi virheettömyyden, siksi aikaa että voimme varmentaa tämän 

virheettömyyden; tai 

− kun käsittely vaikuttaa laittomalta ja pyydät meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä sen sijaan, että 

pyytäisit meitä poistamaan nämä tiedot; tai 

− kun emme enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä voidaksesi 

laatia, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita; tai  

− kun odotetaan varmennusta sille, menevätkö oikeudelliset perusteemme sinun perusteidesi 

edelle vastustamisen tapauksessa.  

Oikeus vastustaa 

henkilötietojesi käsittelyä 

(maksutta) 

 

Voit tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun tällainen käsittely perustuu 

”oikeutettuihin etuihimme”. Jos olemme asiasta samaa mieltä kanssasi, emme enää käsittele 

henkilötietojasi, ellei meillä ole pakottavia oikeudellisia perusteita tehdä niin tai koska tällainen 

käsittely on tarpeen.  

Kun käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin (erityisesti lähettääksemme 

sähköisen uutiskirjeemme tai personoidun mainoksen tavallisella postilla), voit milloin 

tahansa vastustaa tällaista käsittelyä tai peruuttaa suostumuksesi siihen. Sinulla on myös 

oikeus olla tulematta profiloiduksi suoramarkkinointitarkoituksiin.  

Oikeus tietojen siirtoon  Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti 

käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja sinulla on oikeus lähettää nämä tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle. Oikeus on voimassa:  

− jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen toimeenpanon välttämättömyyteen; ja  

− jos käsittely suoritetaan automaattisesti. 
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