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Tietosuojailmoitus liikekumppaneille
Henkilötietojesi käsittely on tarpeen liikekumppanuutemme puitteissa. Henkilötiedot tarkoittavat mitä
tahansa tietoja, joiden perusteella voi tunnistaa luonnollisen henkilön (esimerkiksi nimi tai sähköpostiosoite).
Liikekumppaneidemme (kuten asiakkaat ja tavarantoimittajat) turvallisuuden ja tietosuojan varmistaminen
on meille (voestalpine High Performance Metals Finland Oy Ab, Ritakuja 1, 01740 Vantaa, Suomi, "me")
erittäin tärkeää. Olemme velvollisia suojaamaan tietojasi ja suhtaudumme tähän vastuuseen vakavasti.
Odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme.
Ohesta löydät yhteenvedon liikekumppaneiden henkilötietojen käsittelystä.
1.

Käsiteltyjen henkilötietojen luokat, käsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste

Voimme käsitellä henkilötietoja liikekumppanuuden puitteissa seuraaviin tarkoituksiin:
»

viestintä liikekumppaneille tuotteisiin, palveluihin ja hankkeisiin liittyen, esimerkiksi prosessiin liittyvät
kumppaneiden tiedustelut

»

(sopimusperusteisten) suhteiden aloittaminen, käsittely ja hallinta sekä liiketoimintasuhteen ylläpito
meidän ja liikekumppaneiden välillä, kun tarkoituksena on esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden
tilausten käsittely, maksujen käsittely, kirjanpito, laskutus ja tietojen kerääminen, toimitusten
järjestäminen tai huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittaminen

»

asiakaskyselyjen, markkinointikampanjoiden, markkina-analyysien, arvontojen, kilpailujen ja muiden
mainostoimintojen tai -tapahtumien järjestäminen

»

tuotteiden, palveluiden ja verkkosivujen turvallisuuden hallinta ja ylläpito sekä turvallisuusuhkien,
petosten ja muiden rikollisten tai haitallisen toimien estäminen ja havaitseminen

»

vaatimustenmukaisuuden varmistaminen (i) laillisten velvoitteiden (kuten arkistointivaatimus vero- ja
kauppalakien mukaisesti) ja (ii) voestalpinen käytäntöjen mukaisesti

»

erimielisyyksien ratkaisu, sopimusten täytäntöönpano ja laillisten vaateiden toimeenpano tai
puolustaminen.

Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoluokkia yllä mainittuihin tarkoituksiin:
»

liiketoimintaan liittyvät
sähköpostiosoite

yhteystiedot,

kuten

»

maksutiedot, kuten maksujen käsittelyyn ja petosten estämiseen tarvittavat tiedot, mukaan lukien
luottokortin numerot ja kortin turvakoodit

»

tiedot julkisista lähteistä, tietokannoista ja luottoyrityksiltä

»

muut tiedot, joita käsitellään (sopimusperusteisten) suhteiden tai liiketoimintasuhteiden
aloittamiseen, käsittelyyn ja hallintaan, tai jotka annat vapaaehtoisesti, kuten tilaukset, tilauksen
tiedot, tiedustelut tai projektin yksityiskohdat, yhteydenpito tai muut liiketoimintasuhteeseen liittyvät
tiedot.
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Henkilötietojen käsittely on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin, mukaan lukien sopimusperusteisen
suhteen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi liikekumppanin kanssa.
Mikäli muuta ei mainita, laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle on yleisen tietosuoja-asetuksen (General
Data Protection Regulation, GDPR) 6 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta (jos suostumus on annettu),
tai 6 artiklan ensimmäisen kohdan b tai f alakohta:
»

käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena,
tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi

»

käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Jos yllä mainittuja henkilötietoja ei ole annettu tai ne ovat puutteellisia tai emme voi kerätä mainittuja
tietoja, kuvatut tarkoitukset eivät ehkä täyty tai vastaanotettua tiedustelua ei voida käsitellä. Huomaa, että
tätä ei katsota sopimusperusteisen velvoitteen laiminlyönniksi.
2.

Henkilötietojen siirto ja luovuttaminen

Voimme lain asettamissa rajoissa siirtää henkilötietosi muille voestalpine Groupin yrityksille
(www.voestalpine.com/locations) tai tuomioistuimille, viranomaisille, asianajajille tai muille liikekumppaneille
(esimerkiksi kuljetusliikkeet ja logistiikan yhteistyökumppanit, jotka käsittelevät tilauksia).
Käytämme palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi IT-sopimuksen puitteissa). Kyseiset
palveluntarjoajat ovat sopimuksessa sitoutuneet toimimaan sovellettavien tietosuojamääräysten mukaisesti.
Henkilötietojen käsittelijät voivat toimia Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ("kolmansissa maissa"),
joiden lainsäädäntö ei tarjoa samantasoista tietosuojaa kuin rekisteröityjen kotimaa. Tällaisissa tapauksissa
henkilötietoja siirretään vain, jos Europan komissio on tehnyt tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen
kyseiselle maalle, jos asiallisista suojatoimista on sovittu (esimerkiksi EU:n vakiolausekkeet), jos vastaanottaja
on hyväksytyn sertifiointijärjestelmän (esimerkiksi EU:n ja USA:n välinen Privacy Shield -järjestely) piirissä, jos
yritystä koskevia sitovia sääntöjä noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artiklan mukaisesti tai jos
noudatetaan erikoismenettelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan mukaisesti (rekisteröity on antanut
nimenomaisen suostumuksensa ehdotettuun siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu, että tällaiset
siirrot voivat aiheuttaa rekisteröidylle riskejä tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen ja
asianmukaisten suojatoimien puuttumisen vuoksi). Lisätietoja ja kopio toteutetuista toimenpiteistä on
saatavilla kohdassa 6 mainitulta yhteyshenkilöltä.
3.

Säilytysaika

Ellei henkilötietojen keräämisen yhteydessä (suostumusilmoituksessa) toisin mainita, henkilötiedot poistetaan
silloin, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeellista sitä tarkoitusta varten, johon ne kerättiin, jos
lakisääteiset velvoitteet (kuten vero- tai kauppalaki) tai oikeusvaateiden toimeenpano tai puolustus eivät
velvoita meitä säilyttämään tietoja pidempään.
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4.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja oikaista tai poistaa ne, rajoittaa tai vastustaa niiden
käsittelyä, siirtää ne ja peruuttaa nimenomaisesti annettu suostumus
»

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä
vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, sekä saada pääsy tietoihin.

»

Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää
oikaisemaan epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

»

Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä
poistamaan henkilötietosi.

»

Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä.

»

Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus siirtää henkilötietosi
järjestelmästä toiseen.

»

Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen
käsittelyä.

»

Sinulla on lisäksi oikeus lähettää valitus valvontaviranomaiselle.

»

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi
suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen
peruuttamista tehdyn henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Jotta pystyisimme vastaamaan tällaisiin pyyntöihin tehokkaasti, toivomme sinun ottavan yhteyttä alla
annettuihin yhteystietoihin. Liitä mukaan tiedot henkilöllisyydestäsi esimerkiksi lähettämällä meille sähköinen
kopio henkilötodistuksestasi.
5.

Henkilötietojesi suojaaminen

Henkilötietojesi turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Olemme ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin
suojataksemme henkilötietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, vääristelyltä ja
paljastamiselta. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa
»

tiloihimme pääsyn rajoittaminen (kulunvalvonta)

»

käyttöoikeuksien valvonta ja välineiden suojaus (käyttöoikeuksien ja siirtojen valvonta)

»

verkon turvaaminen eri keinoilla, kuten virustorjuntaohjelmistot, palomuurit, turvallisuuspäivitykset
yms. (verkon valvonta).

Turvallisuusohjeemme koskevat kaikkia puolestamme henkilötietoja käsitteleviä tahoja, jotka ovat velvollisia
noudattamaan samanlaisia tai vastaavia turvallisuuskäytäntöjä.
6.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai mainittujen oikeuksien harjoittamisesta, ota yhteyttä
tietosuojaorganisaatiomme osoitteessa hpm-finland.dataprotection@voestalpine.com.
Tietosuojailmoitus liikekumppaneille päivitetään ajoittain. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä on
merkitty alatunnisteeseen.
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