RUAG Tietosuojailmoitus

Versio: 01.07.2020

Tietosuoja on luottamuskysymys, ja luottamuksesi on ydinasia RUAG-konsernille ja sen kaikille sen
muodostaville laillisille yksiköille (“RUAG” ja/tai “me” ja/tai “meitä”).
1.

Keitä me olemme

Tietosuoja koskee kaikkia RUAG-konsernin laillisia yksiköitä. Kukin RUAG-yritys, joka käsittelee
henkilötietoja omiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiinsa, toimii rekisterinpitäjänä. Jos esimerkiksi olet
tekemisissä yrityksen kanssa kyseistä yritystä koskevan asian tiimoilta, pyyntöösi liittyvien
henkilötietojen rekisterinpitäjä tai yritys, joka sinut kutsuu osallistumaan asiakastapahtumaan, on
kyseiseen tapahtumaan käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Luettelo RUAG-yrityksistä ja
niiden yhteystiedoista on saatavana verkossa osoitteessa (www.ruag.com/imprint).
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä RUAGin tietosuojatiimiin
osoitteessa (data.protection@ruag.com).
2.

Milloin tätä Tietosuojaa sovelletaan?

Tietosuojaa sovelletaan kaikkien liiketoiminta-alojemme kaikkiin liiketoimintoihin liittyvien
henkilötietojen käsittelyssä. Sitä sovelletaan sekä aikaisempiin että tuleviin henkilötietojen
käsittelyyn.
Huomaa, että erillisiä tietosuojailmoituksiamme voidaan soveltaa esimerkiksi työnhakijoihin sekä
rekrytointimessujen ja vastaavien tapahtumien osallistujiin. Nämä ehdot ovat saatavana osoitteessa
www.ruag.com/privacy. RUAGin työntekijöiden tietosuojailmoitus on julkaistu erikseen RUAGin
intranetissä.
3.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?

Voimme käsitellä henkilötietoja seuraavissa tilanteissa ja seuraaviin tarkoituksiin:
-

Viestintä: Voimme käsitellä henkilötietoja, kun otat yhteyttä RUAGiin tai kun RUAG ottaa
yhteyttä sinuun. Esimerkiksi kun otat yhteyttä asiakaspalveluun tai kun kirjoitat RUAGille tai
soitat meille. Tässä tapauksessa voimme käsitellä nimi- ja yhteystietojasi sekä asianomaisten
viestien sisältöä ja aikaa. Voimme käyttää näitä tietoja tarjotaksemme sinulle tietoja,
käsitelläksemme pyyntöäsi ja pitämällä yhteyttä sinuun. Voimme myös välittää viestejä
eteenpäin RUAGin sisällä, esimerkiksi jos pyyntösi koskee RUAGin toista yksikköä.

-

Verkkosivustolla vierailu; sovellusten käyttäminen: Kun vierailet verkkosivustollamme tai
asetat ja käytät RUAGin sovellusta, voimme automaattisesti kerätä tietoja kuten esimerkiksi
verkkoselaimesi, tietokoneesi IP-osoite, internetisi palveluntarjoaja, sivusto, josta navigoit
sivustollemme, sivustollamme vierailusi kesto ja käyttämäsi laite (esimerkiksi tietokone,
älypuhelin tai tabletti ja vastaava käyttöjärjestelmä). Voimme kerätä tietoja myös sivuista, joita
tutkit vierailusi aikana. Näitä tietoja voidaan käyttää myös verkkosivustomme toiminnan
parantamiseen sekä tilastollisiin ja järjestelmän hallinnollisiin tarkoituksiin. Voimme käyttää
myös ”evästeitä“, jotka ovet pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tilapäisesti tai pysyvästi
laiteellesi verkkosivustollamme vieraillessasi. Evästeet keräävät tietoja verkkosivustojen
kävijämääristä, vierailluista sivuista ja verkkosivustolla vietetystä ajasta. Ne ovat usein
välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta.
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Niitä voidaan käyttää myös tarjouksen muokkaamiseen tai siksi, että RUAG pystyy näyttämään
sinulle kohdistettuja mainoksia kolmansilta osapuolilta. Voit evätä evästeiden käytön
valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, tai olemalla hyväksymättä evästeitä sivustolla
käydessäsi. Se voi kuitenkin vaikuttaa kokemukseesi sivustolla vierailuun.
Evästeet, joita tarvitaan voidaksemme tarjota palveluamme teknisesti virheettömästi ja
optimoidusti (”teknisesti välttämättömät evästeet”, voidaan myös tallentaa perustellusti
etujemme perusteella. Evästeet, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä, voidaan asettaa vasta,
kun olet antanut siihen suostumuksen.
Voit muuttaa evästeasetuksia tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
-

Voimme myös käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia analytiikkapalveluita, minkä
vuoksi kyseinen palveluntarjoaja saattaa käsitellä tietojasi. Suosittelemme lukemaan näiden
ulkopuolisten palveluntarjoajien tietosuojailmoitukset.
Sivustollamme saatetaan käyttää seuraavia analytiikkapalveluita:


"Matomo”, jota hallinnoi InnoCraft Ltd, 150 Willis St. 6011 Wellington, Uusi-Seelanti.



"Google Analytics”, jota hallinnoi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA, tai jos palvelua hallinnoidaan Euroopan talousalueella ja Sveitsissä,
sitä ylläpitää Google Ireland Limited, kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irlanti.



"Hotjar”, jota hallinnoi Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit
Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Evästeiden tuottamat vierailijoiden tilastollista arviointia koskevat käyttäjätiedot voidaan välittää
palvelimellemme ja tallentaa käyttöanalyysitarkoitukseen sivustomme optimoinnin vuoksi. IPosoitteesi anonymisoidaan heti tämän prosessin aikana siten, että käyttäjätietosi näkyvät meille
nimettömänä.
Evästeiden luomia tietoja koskien tämän verkkosivuston käyttöä ei välitetä kolmansille
osapuolille.
Voit tutustua tietojesi käsittelyn tarkoitukseen ja laajuuteen sekä yksityisyytesi suojaamista
koskeviin oikeuksiin ja vaihtoehtoihin vierailemalla seuraavilla verkkosivustoilla, joissa on yllä
mainittujen palveluntarjoajien tietosuojailmoitukset:

-



Matomo: https://matomo.org/privacy-policy/



Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=de



Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Lopuksi saatamme käyttää myös palveluntarjoajien, kuten LinkedIn, toimintoja, jonka takia
kyseinen palveluntarjoaja saattaa käsitellä tietojasi. Suosittelemme, että luet näiden
ulkopuolisten palveluntarjoajien tietosuojailmoitukset.
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Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä tai laajennuksia, jotka ohjaavat alla mainittujen
sosiaalisten verkostojen verkkosivuille.


”Facebook”, jota ylläpitää yritys Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA tai jos
palvelua tarjotaan EU-alueella, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,
Irlanti. ”Instagram”, jota ylläpitää Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA, tai
jos palvelua tarjotaan EU-alueella, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin
2, Irlanti.



”Pinterest”, jota ylläpitää Pinterest Inc., 800 Brannan Street, San Francisco, CA 941034904, USA.



”YouTube” on palvelu, jota ylläpitää Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA, tai jos palvelua tarjotaan Euroopan talousalueella ja Sveitsissä,
Google Limited Ireland, kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.



”Twitter”, jota ylläpitää Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107,
USA.



“LinkedIn”, jota ylläpitää LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2,
Irlanti.



“XING”, jota ylläpitää XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hampuri, Saksa.

Klikatessasi yhtä yllä olevista linkeistä tai painikkeista ohjataan sinut suoraan yllä mainittujen
sosiaalisten verkostojen verkkosivuille.
Lähetettyjen tietojen sisältö on vaikutusalueemme ulkopuolella.
Klikatessasi kutakin linkkiä tai painiketta ohjataan tarvittaessa tietyillä internetvierailusi sivuilla
hakemasi tiedot yllä mainittujen sosiaalisten verkostojen palvelimelle.
Tämän seurauksena yhtä aikaa edellä mainittujen verkostojen sisään kirjautuneiden käyttäjien
käyttötiedot järjestetään tarvittaessa kulloisellekin henkilökohtaiselle tilille tai profiilille.
Käyttäessäsi linkkejä tai painikkeita, ei voida sulkea ulos mahdollisuutta, että nämä tiedot
siirretään selaimeltasi suoraan mainituille sosiaalisille verkostoille ja tallennetaan siellä. Vaikka
et olisikaan nimettyjen sosiaalisten verkostojen jäsen, on mahdollista, että mainitut sosiaaliset
verkostot selvittävät ja tallentavat IP-osoitteesi, mihin emme myöskään pysty vaikuttamaan.
Saadaksesi tietoja tietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta sekä oikeuksistasi ja
asetusmahdollisuuksista yksityisyytesi suojelemiseksi, käy seuraavassa ilmoitetuilla
verkkosivuilla, joilta löydät alla mainittujen palveluntarjoajien tietosuojaselosteet:


Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php



Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/



Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy



YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de



Twitter: https://twitter.com/privacy



LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy



XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
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Jos et hyväksy sitä, että edellä mainitut sosiaaliset verkostot keräävät tietoja sinusta
käyttäessäsi linkkejä tai painikkeita, pyydämme sinua kirjautumaan ulos kulloiseltakin
käyttäjätililtä ennen sivustollamme vierailua. Voit myös estää selaimen lisäosien käytön tai estää
vierailun verkkosivustolla.
-

Sisällön näyttäminen sosiaalisissa verkostoissa: näyttäessämme sisältöä sosiaalisissa
verkostoissa ja laajennuksissa, voimme käyttää tiettyjä palveluita verkkosivustomme toimintaa
ja sosiaalisten verkostojen hallintaa varten. Tätä varten saatamme käyttää seuraavia palveluita:


”Flockler”, jota ylläpitää Flockler, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi.



”ShareThis”, jota ylläpitää ShareThis Inc., 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 94304
California, USA.

Linkkien napsauttaminen, tykkääminen, kommentointi tai vastaava vuorovaikutus sosiaalisessa
verkostossa voi luoda yhteyden palveluun. Palveluntarjoaja voi saada IP-osoitteesi. Tämä pätee
myös, vaikka et olisi kirjautunut kyseiseen sosiaaliseen verkostoon.
Kaikenlainen käyttö perustuu oikeutettujen etujen perusteella käytettävien sosiaalisten kanavien
mahdollisimman laajalle edustamiselle.
Voit tutustua tietojesi käsittelyn tarkoitukseen ja laajuuteen sekä yksityisyytesi suojeluun liittyviin
oikeuksiisi ja vaihtoehtoihin vierailemalla seuraavilla verkkosivustoilla, joissa on yllä mainittujen
palveluntarjoajien tietosuojailmoitukset:

-



Flockler: https://flockler.com/de



ShareThis: https://sharethis.com/privacy/

YouTube: voi olla, että verkkosivuillemme on liitetty videoita, jotka viittaavat YouTubeen.
Klikatessasi tällöin YouTube-painiketta, pääset videoihimme YouTuben verkkosivulla.
Mahdollistamme tällöin sinulle vain yhteyden YouTuben palveluun. YouTube-palvelua ylläpitää
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tai jos palvelua
tarjotaan Euroopan talousalueella ja Sveitsissä, Google Ireland Limited, kotipaikka Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.
Mikäli et hyväksy näiden vierailuasi koskevien tietojen tallennusta, voit kieltäytyä evästeiden
käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia tai kieltämällä evästeiden käytön verkkosivustolla
vieraillessasi.
Mikäli haluat tietoja Googlen tiedonkeruun tarkoituksesta, laajuudesta ja käytöstä sekä
oikeuksistasi ja asetusmahdollisuuksistasi suojaasi YouTube-asiakkaana koskien, löydät tiedot
YouTuben tietosuojaselosteesta (https://www.google.com/policies/privacy/).

-

Google Maps: verkkosivustot voivat käyttää Google Maps -palvelua, jota ylläpitää Google
Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti. Google Maps on
verkkopalvelu interaktiivisten (maa-)karttojen maantieteelliseen visuaaliseen näyttämiseen.
Tämän palvelun avulla saat näkyviin sijaintimme ja pääset sinne helpommin.
Heti avattuasi sivuston, johon Google Maps on integroitu, verkkosivustojemme käyttöä koskevat
tiedot (kuten IP-osoitteesi) välitetään Googlen palvelimille ja tallennetaan sinne. Ne voidaan
lähettää myös Google LLC:n palvelimelle Yhdysvalloissa. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko
käyttämäsi tili Googlen tarjoama tai ei.
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Mikäli olet kirjautunut sisään Googleen, tietosi tallentuvat tilillesi automaattisesti. Mikäli et halua
antaa profiilitietojasi Googlelle, sinun on kirjauduttava ulos ennen painikkeen painamista.
Google tallentaa tietosi (myös käyttäjiltä, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) käyttäjäprofiileina
ja arvioi ne. Tietojen keräys, tallennus ja arviointi perustuvat Googlen oikeutettuun etuun näyttää
räätälöityä mainontaa, suorittaa markkinatutkimuksia ja/tai Googlen verkkosivustojen tarpeisiin
perustuvaa suunnittelua. Sinulla on oikeus kieltää tällaisten käyttäjäprofiilien luominen, mutta
sinun on otettava yhteyttä Googleen tätä asiaa koskien.
Mikäli et hyväksy näiden vierailuasi koskevien tietojen tallennusta, voit kieltäytyä evästeiden
käytöstä muuttamalla selaimesi asetuksia tai kieltämällä evästeiden käytön verkkosivustolla
vieraillessasi.
Google Mapsin käyttö on RUAGin tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua.
-

Issuu: Sivustollamme saatetaan käyttää Issuu-verkkopalvelun komponentteja, jota ylläpitää
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA. Tämä mahdollistaa aikakauslehtien ja
katalogien julkaisun sekä jakelun ja niiden katselun. Issuun julkaisemia lehtiä ja aikakauslehtien
otteita näytetään ainoastaan sivustolla www.issuu.com. Heti avatessasi Issuu-sivustolle
tallennetun lehden sivustollamme, ohjaudut automaattisesti sivustolle https://issuu.com.
Heti katsellessasi tuottamaamme sähköistä lehteä, tiedot lähetetään Issuun palvelimelle, joka
kerää tietoja käytön ajankohdasta ja kestosta.
Issuu käyttää myös Google Analytics -seurantaa. Tämä on Issuun oma seuranta, johon meillä
ei ole pääsyä. Voit estää Google Analytics -seurannan käyttämällä käytöstäpoistotyökaluja, joita
Google tarjoaa joillekin internet-selaimille.
Mikäli sinulla on Issuu-käyttäjätili, etkä halua, että Issuu kerää sinusta tietoja tämän
verkkosivuston kautta ja yhdistää sen Issuu-palveluun tallennettuihin jäsentietoihin, sinun on
kirjauduttava ulos käyttäjätililtäsi ennen vierailua sivustollamme.
Issuun käyttö on RUAGin tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua. Mikäli haluat tietoja Issuun
tiedonkeruun
tarkoituksesta,
laajuudesta
ja
käytöstä
sekä
oikeuksistasi
ja
asetusmahdollisuuksistasi yksityisyydensuojaasi koskien, löydät tiedot Issuun sivustolta
https://issuu.com/legal/privacy.

-

Picturepark: Verkkosivustomme saattaa käyttää Pictureparkia, jota ylläpitää Vision Information
Transaction AG, Industriestrasse 25, 5033 Aarau, Sveitsi. Picturepark on
sisällönhallintajärjestelmä. Se mahdollistaa sisällön tehokkaan hallinnan. Picturepark kerää
vierailuasi sekä tuotteen käyttöä koskevia teknisiä tietoja.
Näiden palveluiden käyttö on RUAGin oikeutettua etua.
Mikäli haluat tietoja Pictureparkin tiedonkeruun tarkoituksesta, laajuudesta ja käytöstä sekä
oikeuksistasi ja asetusmahdollisuuksistasi yksityisyydensuojaasi koskien, löydät tiedot
Pictureparkin tietosuojailmoituksesta osoitteessa https://picturepark.com/de/terms/privacy/.

-

Google Tag Manager: Verkkosivustomme saattaa käyttää Google Tag Manager -sovellusta,
jota ylläpitää Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, tai jos
palvelua tarjotaan Euroopan Unionin alueella, Google Ireland Limited, Google Building Gordon
House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti. Google Tag Manager mahdollistaa markkinoijan hallita
verkkosivustojen tunnisteita käyttöliittymän avulla.
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Tunnisteita käyttävä Google Tag Manager -työkalu on evästeetön verkkotunnus, eikä se kerää
itsessään henkilötietoja. Google Tag Manager käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan
voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei pääse käsiksi näihin tietoihin. Mikäli verkkotunnus
tai evästeet on poistettu käytöstä, pätee se myös kaikkiin Google Tag Managerin kautta käyttöön
otettuihin seurantatunnisteisiin.
Google Tag Manager -sovelluksen käyttö on RUAGin oikeutettua etua.
Lisätietoja
tietosuojasta
löytyy
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
-

Googlen

verkkosivustolta:

Google reCaptcha: Verkkosivustollamme saatetaan käyttää reCaptcha-palvelua, jota ylläpitää
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, tai jos palvelua
tarjotaan Euroopan Unionin alueella, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House,
Barrow St, Dublin 4, Irlanti. Kyselyn avulla voidaan erotella, onko merkinnän tehnyt luonnollinen
henkilö vai käyttääkö joku sitä väärin mekaanisella ja automaattisella käsittelyllä.
Palvelu lähettää IP-osoitteen ja kaikki muut Googlen reCaptcha-palveluun vaaditut tiedot
Googlelle perustuen oikeutettuun etuumme määrittää henkilökohtainen vastuu internetissä ja
estää väärinkäyttö sekä roskapostit.
Osana Googlen reCaptcha-palvelua sovelluksen käyttöä koskevat tiedot voidaan siirtää myös
Google LLC:n palvelimille Yhdysvalloissa.
Lisätietoja Google reCaptcha-palvelusta ja Googlen tietosuojakäytännöstä on osoitteessa
www.google.com/intl/de/policies/privacy/

-

Web-fontit: Sivustollamme voidaan käyttää ulkoisia fontteja. Ne parantavat sivuston ulkoasua
esimerkiksi siten, että fontit ja tekstit näkyvät asianmukaisesti. Voimme käyttää seuraavia
palveluntarjoajia:


Google Fonts, jota ylläpitää Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043 USA, tai jos palvelua tarjotaan Euroopan Unionin alueella, Google Ireland Limited,
Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanti.



FastFonts, jota ylläpitää Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berliini. Sivua
avatessa fontit ladataan selaimen välimuistiin, jotta fontit voidaan näyttää.

Tätä varten muodostetaan yhteys palveluntarjoajan palvelimeen. Palveluntarjoaja käsittelee
käyttötietoja, kuten IP-osoitteesi.
Näiden palveluiden käyttö on RUAGin oikeutettua etua.
Mikäli haluat tietoja tiedonkeruun tarkoituksesta, laajuudesta ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja
asetusmahdollisuuksistasi yksityisyydensuojaasi koskien, löydät tiedot tietosuojasta seuraavista
osoitteista:


Google Fonts: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/



FastFonts: https://www.fonts.com/info/legal.bzw.



Monotype GmbH: https://www.unternehmen.online/meta/datenschutzerklaerung/
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-

Yhteydenottolomakkeet: Mikäli käytät yhteydenottoon yhteydenottolomaketta, pyydämme
sinulta henkilökohtaisia tietoja. Jotta voimme vastata pyyntöösi, tarvitsemme voimassa olevan
sähköpostiosoitteen. Lisätietojen antaminen on vapaaehtoista.
Tietosi käsitellään sähköpostitse. Teknisistä syistä emme voi taata tietojesi salattua siirtoa.
Teoreettisesti on siis mahdollista, että luvattomat henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja käyttää
niitä väärin.
Tietojenkäsittely meihin yhteyttä ottaessa tapahtuu vapaaehtoisesti antamasi suostumuksen
perusteella. Napsauttamalla ”Lähetä”-painiketta hyväksyt yhteystietojesi käsittelyn yllä
mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et hyväksy tätä, sinun on peruutettava prosessi.
Yhteydenottolomaketta ei tällöin lähetetä eikä tietojasi käsitellä.
Yhteydenottolomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksesi
perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä siitä tiedon osoitteeseen
data.protection@ruag.com.
Käytämme tietojasi vain siltä osin kuin se on tarpeen pyyntöjesi käsittelyyn ja viestintään
kanssasi. Säilytämme yhteydenottolomakkeella kerätyt tiedot pyynnön käsittelyä ja mahdollisia
lisäkysymyksiä varten, ja ne poistetaan tietojen käsittelyn päätyttyä edellyttäen, että niiden
säilyttämiseen ei ole muuta laillista velvoitetta.

-

Sähköpostin käyttö: Voimme käyttää nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi lähettämään sinulle
ilmoituksia, tapahtumakutsuja ja muita tietoja sähköpostitse, mutta pyydämme ensin lupasi,
paitsi jos olemme saaneet yhteystietosi sinulta palvelujemme yhteydessä. Jos saat meiltä
markkinointiviestejä etkä enää halua sen jatkuvan, voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa
seuraamalla näiden sähköpostiviestien sisältämää linkkiä. Saatamme käyttää kolmannen
osapuolen tarjoajaa selvittääksemme, avaatko sähköpostiviestimme tai napsautatko niiden
sisältämiä linkkejä. Voit estää tämän käyttämällä sähköpostiasiakasohjelmasi asianmukaisia
asetuksia.

-

Uutiskirje: Mikäli sinulle tarjotaan mahdollisuus tilata sivustomme uutiskirje ja tilaat sen,
voimme kerätä ja käsitellä tietoja tässä yhteydessä.
Ainoa uutiskirjeeseen vaadittava pakollinen tieto on sähköpostiosoitteesi. Voimme tallentaa
sähköpostiosoitteesi uutiskirjeen lähettämistä varten. Oikeudellisena perusteena tähän on
suostumuksesi. Lisätietojen antaminen on vapaaehtoista. Niitä voidaan käyttää
henkilökohtaiseen markkinointiin ja/tai uutiskirjeiden räätälöintiin.
Meillä on suostumukseen perustuva käytäntö ja näin ollen meillä on velvollisuus pitää sisältö
jatkuvasti saatavilla.
Jos rekisteröidyt sähköpostiuutiskirjeen saajaksi, meille antamasi ja lähettämäsi henkilötiedot
voidaan tallentaa sähköisesti. Tämän käsittelyn tarkoituksena on alun perin suorittaa ns.
kaksinkertainen suostumusmenettely, jolla voit antaa suostumuksesi sähköpostiuutiskirjeen
säännölliseen lähettämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun olemme saaneet tietosi, lähetämme
sinulle sähköpostia antamaasi osoitteeseen ja pyydämme viestissä sinua vahvistamaan, että
haluat vastaanottaa uutiskirjeen. Mikäli rekisteröintiäsi ei vahvisteta, tietosi poistetaan.
Vahvistuksen jälkeen tallennamme IP-osoitteesi ja tallennuksen ajankohdan.
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Tämän menettelyn tarkoituksena on todistaa sähköpostiuutiskirjeen tilauksesi ja tarvittaessa
pystyä havaitsemaan ja estämään henkilötietojesi mahdollinen väärinkäyttö. Oikeudellisena
perusteena tähän on meidän tai kolmansien osapuolten oikeutetun edun suojaaminen.
Haluamme huomauttaa, että voimme arvioida sähköpostiuutiskirjeemme tilaajien
käyttäytymistä. Tätä arviointia varten lähetetyt sähköpostit sisältävät ns. web beaconeita tai
seurantapikseleitä.
Seurantapikselit
ovat
yhden
pikselin
kuvatiedostoja,
jotka
palveluntarjoajamme on asettanut saataville uutiskirjeiden tehokkuuden mittaamiseksi. Web
beaconien/seurantapikselien integrointi ja uutiskirjeissä olevien linkkien napsautusten arviointi
tapahtuu Mailchimp-palvelimen kautta, jonka ylläpitäjänä on Mailchimp (Mailchimp: The Rocket
Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA
30308 USA), jolle lähetetään sähköpostiosoitteesi ja käyttäjätunnuksesi tilastollisiin ja
analyyttisiin tarkoituksiin. Tämän oikeudellisena perusteena on suostumuksesi.
Lisätietoja
Mailchimpista
ja
https://mailchimp.com/legal/privacy

sen

tietosuojailmoituksista

löytyy

osoitteesta:

Tätä seurantaa ei tapahdu, jos olet poistanut sähköpostiohjelmastasi käytöstä kuvien
näyttämisen. Tässä tapauksessa uutiskirjettä ei näytetä kokonaan, etkä välttämättä pysty
käyttämään kaikkia toimintoja. Seuranta aktivoituu heti, kun kuvat ovat näkyvissä.
Rekisteröitymisen aikana kerätyt tiedot (sähköpostiosoite ja vapaaehtoiset tiedot) poistetaan
heti, kun niitä ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen, johon ne kerättiin. Tämä tapahtuu, kun
peruutat uutiskirjeen tilauksen tai suostumuksesi.
Seurannan kautta tallennetut tiedot säilytetään niin kauan kuin uutiskirje-tilauksesi on voimassa.
Kun peruutat tilauksen tai suostumuksesi, tallennamme tiedot puhtaasti tilastollisesti ja
nimettömästi.
-

Verkkokauppa: Sinulla on mahdollisuus tilata tavaroita asiakkaana tai vieraana
verkkosivustomme kautta verkkokaupastamme. Kun olet rekisteröitynyt, voit kirjautua
kauppaamme sisään suoraan sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi tehdessäsi tilauksia ilman,
että joudut antamaan yhteystietojasi uudelleen. Henkilötietosi syötetään kenttään, siirretään
meille ja tallennetaan.
Jos teet tilauksen sivustomme kautta, keräämme sinulta henkilötietoja, kuten tittelin, etunimen,
sukunimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen ja puhelinnumeron, mikäli kirjaudut kauppaamme.
Antamiesi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, laillisen velvoitteen täyttämiseksi tai RUAGin tai
kolmansien osapuolten oikeutetun edun suojaamiseksi. Muussa tapauksessa tietojasi
käsitellään ainoastaan, jos olet antanut siihen suostumuksen. Voit peruuttaa suostumuksesi
milloin tahansa. Henkilötietosi poistetaan, jos niitä ei enää tarvita ilmoitettuihin tarkoituksiin, ellei
säilyttämiseen ole muuta laillista velvoitetta.
Voit myös tehdä tilauksia vierailijana rekisteröitymättä etukäteen. Tässä tapauksessa sinun on
kuitenkin syötettävä tietosi uudelleen jokaisen tilauksen osalta.
Käsittelemme antamasi tiedot vieraana tehdyn tilauksen yhteydessä sopimuksen täyttämiseksi
tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
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Tallennamme antamasi tiedot tilauksen käsittelyn ajaksi. Sen jälkeen tietosi poistetaan, ellei
niiden säilyttämiseen ole muuta laillista velvoitetta.
Voimme käyttää erilaisia palveluntarjoajien palveluita sivustomme ja palveluidemme toiminnan
optimointiin sekä sopimusten täyttämiseen. Etenkin keskeisten tietotekniikkapalveluiden ja
verkkosivuston isännöintiin ja tuotteiden toimittamiseen tarvittavat tiedot ovat lähetettävä heille.
Siirtäessämme henkilötietoja tältä osin varmistamme aina, että suojaustaso on korkein
mahdollinen.
Vakuutamme, että olemme valinneet nämä palveluntarjoajat huolellisesti ja sitoutuneet
sopimukseen. Mikäli yritys käsittelee tilauksiamme (esimerkiksi ylläpitämällä verkkosivustoa),
takaamme, että alihankkijoidemme kanssa on sovittu riittävät tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat
menettelyt.
Välitämme tilattujen tavaroiden toimittamiseen tarvittavat henkilötiedot, kuten etunimi, sukunimi
ja osoite, logistiikkayrityksille ja tilauksen yhteydessä ilmoitetulle paketti- ja
postipalveluntarjoajalle, kuten DHL, DPD, UPS ja Hermes. Tämä on välttämätöntä sopimusten
täyttämiseksi ja sekä meidän että kolmansien osapuolten oikeutetun edun suojelemiseksi.
-

PayPal maksutapana: Mikäli päätät maksaa tilauksesi online-maksupalveluntarjoaja PayPalin
kautta, yhteystietosi lähetetään tilauksen yhteydessä PayPalille. PayPalia ylläpitää PayPal
(Europe) S.á.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal on onlinemaksupalveluntarjoaja, joka tarjoaa maksu- ja ostopalveluita.
PayPaliin välitetyt henkilötiedot ovat lähinnä etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, IPosoite, sähköpostiosoite tai muut tilauksen käsittelyyn tarvittavat tiedot, sekä tilaukseen liittyvien
tavaroiden määrä, tuotenumero, laskun summa ja vero prosentteina, laskun tiedot jne.
Tietojen lähetys on tarpeen tilauksen käsittelemiseksi valitsemallasi maksutavalla, erityisesti
henkilöllisyytesi vahvistamiseksi sekä maksun ja asiakassuhteen hallinnoimiseksi.
Huomaathan, että PayPal voi välittää henkilötietoja myös palveluntarjoajille, alihankkijoille tai
muille sidosryhmille sikäli kuin se on tarpeen tilauksesta johtuvien sopimusvelvoitteiden
täyttämiseksi tai jos henkilötietoja tarvitaan tilauksen käsittelyyn.
PayPalin kautta valitusta maksutavasta (esim. lasku tai suoraveloitus) riippuen PayPal lähettää
sille välitetyt henkilötiedot luottolaitoksille.
Tietojen lähetys suoritetaan henkilöllisyyden ja luottotietojen tarkistamista varten. Voit selvittää,
mihin luottolaitoksiin tietoja voidaan lähettää ja mitä tietoja PayPal yleensä käsittelee, lukemalla
PayPalin tietosuojailmoituksen osoitteessa www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

-

Vierailu tiloissamme: Kun astut tiloihimme, voimme tehdä videotallenteita asianmukaisesti
merkityillä alueilla turvallisuus- ja todistetarkoituksissa. Lisäksi sisään kirjautuessasi/rekisteröityessäsi rakennukseen tallennamme nimesi, osoitteesi, työnantajasi, ammattisi, valtion
myöntämän henkilöllisyystodistuksesi jäljennöksen, matkapuhelinnumerosi, syntymäaikasi,
kaikki kansalaisuutesi (mukaan lukien aikaisemmat kansalaisuudet), oleskelulupasi ja
asuinpaikkasi. Keräämme näitä henkilötietoja turvallisuussyistä ja lakivaatimusten täyttämiseksi
(trade compliance). Voit myös käyttää Wi-Fi-palvelua. Tällöin keräämme laitekohtaisia tietoja
rekisteröinnin aikana ja voimme pyytää sinua antamaan nimesi ja sähköpostiosoitteesi
rekisteröinnin yhteydessä.
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-

Asiakastapahtumat:
Pitäessämme
asiakastapahtumia
(kuten
mainostapahtumia,
sponsorointitapahtumia, kulttuuri- ja urheilutapahtumia), voimme myös käsitellä henkilötietoja.
Tällaisiin tietoihin voi sisältyä osallistujien tai asianosaisten osapuolten nimi ja osoite sekä muita
tietoja tapahtumasta riippuen, esimerkiksi syntymäaikasi.
Voimme käsitellä näitä tietoja asiakastapahtumien toteuttamiseksi, mutta myös saadaksemme
suoran yhteyden sinuun ja oppiaksemme tuntemaan sinut paremmin. Lisätietoja löytyy
asianosaisista
osallistumisolosuhteista.
Lue
tietosuojailmoituksemme
messuille,
työpaikkamessuille ja vastaaville tapahtumille osoitteesta www.ruag.com/privacy.

-

Liikekumppanit: RUAG työskentelee yhteistyössä eri yritysten ja liikekumppaneiden kanssa,
esimerkiksi tavarantoimittajien, tavaroiden ja palvelujen kaupallisten asiakkaiden ja
palveluntarjoajien (esimerkiksi IT-palveluntarjoajien) kanssa. Voimme käsitellä näiden yritysten
yhteyshenkilöiden
henkilötietoja,
esimerkiksi
heidän
nimiään,
tehtäviään,
kansallisuuksiaan/oleskeluaan, asuinpaikkojaan ja ammattiaan. Toimialasta riippuen meidän on
tutkittava myös asianomainen yritys ja / tai sen työntekijät.
Ilmoitamme sinulle erikseen, jos tämä koskee sinua. Voimme käsitellä myös sinua koskevia
henkilötietoja
asiakaslähtöisyyden,
asiakastyytyväisyyden
ja
asiakasuskollisuuden
(asiakassuhteiden hallinta) parantamiseksi.

-

Hallinto: Voimme käsitellä henkilötietoja sisäisen ja ryhmän sisäisen hallintomme osalta.
Voimme esimerkiksi käsitellä henkilötietoja tietotekniikan tai kiinteistöhallinnan yhteydessä.
Voimme käsitellä henkilötietoja myös kirjanpitoon ja arkistointiin sekä yleisesti sisäisten
prosessien tarkastamiseen ja parantamiseen liittyvissä tarkoituksissa.

-

Yritysjärjestelyt: Voimme käsitellä henkilötietoja myös yrityksen ja muiden liiketoimien
valmistelemiseksi ja käsittelemiseksi.

-

Työhakemukset: Voimme myös käsitellä henkilötietoja, kun haet meille töihin. Pääsääntöisesti
vaadimme tavallisia tietoja ja asiakirjoja sekä työnhakuilmoituksessa mainittuja asiakirjoja. Ole
hyvä ja lue hakijan tietosuojailmoitus (jonka linkki on mainittu edellä). Saat siitä tietoa, miten
työhakemuksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään.

-

Työllistäminen: Käsittelemme työntekijöidemme henkilötietoja työsuhteen aikana. Tässä
yhteydessä sovelletaan erityistä RUAGin työntekijöiden tietosuojailmoitusta.

-

Lakisääteisten
vaatimusten
noudattaminen:
Voimme
käsitellä
henkilötietoja
noudattaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi ilmiantoilmoitusjärjestelmän
toiminta epäiltyjen väärinkäytösten raportoimiseksi, sisäiset tutkimukset tai asiakirjojen
luovuttaminen viranomaiselle, jos meillä on asianmukainen syy siihen tai jopa oikeudellinen
velvollisuus tehdä niin. Tässä yhteydessä voimme käsitellä nimiä ja asiakirjoja tai kertomuksia,
jotka viittaavat sinuun tai kolmanteen osapuoleen.

-

Oikeuksien suojaaminen: Voimme käsitellä henkilötietoja eri ryhmittymissä, jotta voimme
suojella oikeuksiamme, esimerkiksi esittää vaateita tuomioistuimessa ja sen ulkopuolella sekä
paikallisia ja ulkomaisia viranomaisia vastaan tai puolustaa itseämme vaateita vastaan. Voimme
esimerkiksi käsitellä prosessinäkymien selvennyksiä tai luovuttaa asiakirjoja viranomaisille.
Viranomaiset voivat myös vaatia meitä luovuttamaan henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja.

RUAG Corporate Services | Legal, Compliance & Governance | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Switzerland | www.ruag.com
Legal domicile: RUAG International Holding AG | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Switzerland

Page 11 / 13

Käsittelemme henkilötietoja seuraavista syistä:
-

sopimuksen täyttämiseksi;

-

oikeutettujen etujen vuoksi. Tähän sisältyy esimerkiksi kiinnostus asiakaspalveluun ja
sopimuksen ulkopuolella olevien asiakkaiden kanssa viestimiseen; markkinointitoimintoihin;
asiakkaidemme ja muiden ihmisten tuntemiseen paremmin; tuotteiden ja palvelujen
parantamiseen ja uusien kehittämiseen; petosten torjuntaan sekä rikosten ehkäisemiseen ja
tutkintaan; asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden henkilöiden sekä RUAG-konsernin tietojen,
salaisuuksien ja varojen suojaamiseen; tietoturvan takaamiseen erityisesti verkkosivustojen,
sovellusten ja muun IT-infrastruktuurin käytön yhteydessä; liiketoimintojen takaamiseen ja
järjestämiseen, mukaan lukien verkkosivustojen ja muiden järjestelmien toiminta ja
kehittäminen; yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen; yritysten, yritysten osien ja muiden
varojen myyntiin tai ostoihin; oikeudellisten vaateiden täytäntöönpanoon tai puolustamiseen;

-

joka perustuu suostumukseen, jossa kyseinen suostumus on saatu erikseen; ja

-

oikeudellisten - ja sääntelyvelvoitteiden noudattamiseksi.

Sinulla ei yleisesti ottaen ole velvollisuutta luovuttaa henkilötietojasi meille. Meidän on kuitenkin
kerättävä ja käsiteltävä tiettyjä tietoja pystyäksemme tekemään sopimuksen sekä muita tarkoituksia
varten.
4.

Kenen kanssa jaamme henkilötietosi?

Ainoastaan työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihisi, mikäli se on tarpeen edellä kuvattujen
tarkoitusten ja asianomaisten työntekijöiden työn kannalta. He toimivat ohjeidemme mukaisesti ja
ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen ja salassapitoon henkilötietojasi käsitellessään.
Voimme siirtää henkilötietojasi myös muille RUAGin oikeudellisille yksiköille sisäisen
ryhmänhallinnan ja tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen eri käsittelytarkoitusten vuoksi. Tämä
tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi voidaan vastaavissa tarkoituksissa myös käsitellä ja yhdistää
henkilötietoihin, jotka ovat peräisin RUAGin toisesta oikeudellisesta yksiköstä.
Voimme luovuttaa henkilötietosi myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka suorittavat
tiettyjä liiketoimintoja puolestamme (”suorittajat”), erityisesti:
-

tietotekniikkapalvelut, esimerkiksi tietojen tallennus, pilvipalvelut, datan analysointi jne.;

-

konsultointipalvelut, kuten veroasiantuntijat, asianajajat, liikkeenjohdon konsultit, rekrytointi jne.;

-

logistiikka tavaroiden toimittamiseen;

-

hallinnolliset palvelut, esimerkiksi kiinteistöjen hallinta;

-

yritystiedot ja velkojen perintä.

On muitakin tapauksia, joissa voimme luovuttaa henkilötietosi, esimerkiksi:
-

Voimme luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille (esimerkiksi viranomaisille), jos laki sitä
edellyttää. Pidätämme myös oikeuden käsitellä henkilötietojasi noudattaaksemme
tuomioistuimen määräystä tai puolustaaksemme oikeudellisia vaatimuksia tai jos pidämme sitä
tarpeellisena muista oikeudellisista syistä.
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-

Voimme luovuttaa henkilötietosi kolmansille osapuolille (esimerkiksi hankkijalle), jos se on
välttämätöntä yritysliiketoiminnan kannalta.

5.

Milloin luovutamme henkilötietosi kolmansille maille?

Henkilötietosi vastaanottajat (kohta 4) voivat sijaita ulkomailla, mukaan lukien Sveitsin, EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolella, missä ei ehkä ole lakeja, jotka suojaavat henkilötietojasi
samalla tavalla kuin Sveitsin, EU:n tai Euroopan talousalueen lait.
Jos luovutamme henkilötietosi vastaanottajalle tällaisessa maassa, teemme yleensä
tiedonsiirtosopimuksen varmistaaksemme henkilötietojesi, mukaan lukien sopimusten, riittävän
suojan. Ota yhteyttä RUAGin tietosuojatiimiin (data.protection@ruag.com), jos tarvitset lisätietoja
tämän suhteen.
6.

Miten suojelemme henkilötietojasi?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisaation turvaprosesseja henkilötietojesi turvallisuuden
takaamiseksi ja niiden suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä, ja ehkäistäksemme
riskin niiden menetyksestä, tahattomasta muuttamisesta, tahattomasta luovuttamisesta tai
luvattomasta käytöstä.
7.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Pidämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen sitä tarkoitusta varten, mihin tiedot on kerätty
tai lakisääteisten säilytysvelvoitteiden noudattamiseksi.
Mikäli olet antanut suostumuksesi, säilytämme tietojasi siihen saakka, kunnes peruutat
suostumuksesi edellyttäen, että tietojen käsittelylle ei ole muuta laillista perustetta, eikä lakisääteinen
säilytysaika estä poistamista.
8.

Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on seuraavat oikeudet sovellettavan lain rajoissa: Voit muun muassa pyytää, että saat
pääsyn henkilötietojesi käsittelyyn, että korjaamme tai poistamme kyseisiä tietoja, että meille
antamasi henkilötiedot palautetaan sinulle tai että ne siirretään valitsemallesi henkilölle
strukturoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös peruuttaa
suostumuksesi, jos olet antanut RUAG:lle suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. Sinulla on myös
oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle siitä, miten olemme käyttäneet henkilötietojasi.
9.

Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

10. Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa
yhteyttä RUAGin tietosuojatiimiin osoitteessa (data.protection@ruag.com).
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11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteitämme siltä osin kuin se on
tarpeen teknisen kehityksen kannalta. Näissä tapauksissa muokkaamme vastaavasti myös
tietosuojailmoitustamme. Huomioithan siis tietosuojailmoituksen nykyisen version.
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