Yleinen tietosuojalauseke

BELIMO Finland Oy

Seuraavassa tietosuojalausekkeessa kuvataan se laajuus, käyttötarkoitus ja tapa, kuinka
BELIMO Finland Oy, Insinöörinkatu 7 A, 00880 Helsinki käsittelee henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelystä verkkosivustollamme saa tietoja verkossa olevan tietosuojalausekkeemme
kautta, jota voi tarkastella seuraavan linkin kautta: Tietosuojalauseke verkossa. Henkilötietojen käsittelystä
Belimo-Cloud-pilven alueella löytyy lisätietoja seuraavasta linkistä: Tietosuojalauseke Belimo-Cloud.
Me noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Sveitsin liittovaltion tietosuojaa koskevaa lakia (DSG) ja, sikäli
kuin sovellettavissa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
Kaikki työntekijämme, joilla on pääsy luottamuksellisiin tietoihin, ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia, ja he ovat
allekirjoittaneet vastaavan salassapitovelvoitteen.

1. 1. Mitä henkilötiedot ovat?
Henkilötiedot ovat tietoja, jotka viittaavat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön,
kuten titteli, etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, tai sitten ne ovat useita ominaisuuksia,
joiden perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä yksittäisistä henkilöistä.

1. 2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet.
Jos tarvitsemme henkilötietojen käsittelyä varten kyseisen henkilön suostumuksen (esimerkiksi uutiskirjeen
lähettämistä varten), oikeusperusteena tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta tai
DSG:n artiklan 13 kohta 1.
Sopimuksen täyttämiseen tarvittavien henkilötietojen käsittelyssä oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta tai DSG:n artiklan 13 kohta 2. Tämä koskee myös sellaisia
käsittelytapahtumia, joita tarvitaan sopimusta edeltäviä toimenpiteitä varten.
Jos henkilötietojen käsittelyä tarvitaan jonkin yhtiöllemme asetetun lainmukaisen velvoitteen täyttämistä
varten (kuten lainmukaisten säilyttämisvelvoitteiden täyttäminen), oikeusperusteena tässä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta tai DSG:n artiklan 13 kohta 1.
Jos käsittely on tarpeen yhtiömme tai jonkin kolmannen osapuolen olennaisten etujen suojelemiseksi, käsitte-
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lyn oikeusperusteena tässä on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta tai DSG:n artiklan
13 kohta 1 ja kohta 2. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia tietojen käsittelyitä:
■

markkinointi, sikäli kun henkilö ei ole vastustanut tietojensa käyttöä markkinointitarkoituksiin

■

toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden edelleenkehittämiseksi

■

oikeudellisten vaatimusten esittäminen ja puolustus oikeusriidoissa

■

IT-turvallisuuden ja IT-käytön varmistaminen

■

videovalvonta fyysisen turvallisuuden ja todistusaineistojen varmistamisen takaamiseksi

■

pääsytarkastukset fyysisen turvallisuuden ja todistusaineistojen varmistamisen takaamiseksi

■

Belimo-yhtiön riskien hallinta.

1. 3. Mitä tarkoituksia varten me käsittelemme henkilötietoja?
1. 3. 1. Sopimuksen valmistelu ja/tai sen käsittely asiakkaiden tai alihankkijoiden kanssa
Kerätyt henkilötiedot
Yritys, titteli, nimi, etunimi, yrityksen puhelinnumero, mahdollisesti yksilöity sähköpostiosoite.
Näitä tietoja tarvitaan, jotta voidaan laatia ja vaihtaa erilaisia tarjouksia, solmia vastaavia sopimuksia ja suorittaa laskutuksia.
Kerättyjen tietojen käyttötarkoitukset riippuvat vastaavan sopimuksen konkreettisesta sisällöstä, ja niihin kuuluvat sekä sopimusta edeltävät että myös sopimukseen sisältyvät kohdat. Nämä määräykset koskevat lisäksi
myös ohjelmistojen lataamista riippumatta siitä, antaako Belimo ne käyttöön maksua vastaan vai ilmaiseksi,
sekä näiden ohjelmistojen päivityspalveluiden tuottamista.
Jos meillä ei enää ole sinuun liiketoimintasuhdetta, henkilötietosi poistetaan, jos mitään lainmukaisia
säilytysvelvollisuuksia ei ole.

1. 3. 2. Yhteystieto- ja tuotekyselyt
Kerätyt henkilötiedot
Yritys, titteli, nimi, etunimi, yrityksen puhelinnumero, mahdollisesti yksilöity sähköpostiosoite.
Näitä tietoja me käytämme yhteystieto- ja tuotekyselyihin sekä sopimuksen täyttämiseen kuten kohdassa
1.3.1..
Yhteystietokyselyn käsittelyn jälkeen me poistamme henkilötiedot, jos mitään lainmukaisia säilytysvelvollisuuksia ei ole.

1. 3. 3. Henkilötietojen käsittely markkinointia ja uutislehteä varten
Kerätyt henkilötiedot
Yritys, titteli, nimi, etunimi, yrityksen puhelinnumero, mahdollisesti yksilöity sähköpostiosoite.
Käsittelemme meille suullisesti, kirjallisesti tai elektronisesti antamiasi henkilötietoja myös markkinointitarkoituksia varten. Tämä palvelee sinun yksilöllistä neuvontaasi, tarjousten lähettämistä niistä tuotteista
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ja palveluista, jotka on räätälöity juuri sinun yksilöllisten tarpeidesi mukaan, uutislehden lähettämistä sekä
meidän omien palveluidemme parantamista.
Voit kirjallisesti kieltää henkilötietojensi käsittelyn markkinointitarkoituksiin yleisesti tai tiettyjä kanavia varten
myöhemmin. Tällaisen kiellon jälkeen me emme enää ota sinuun yhteyttä markkinointitarkoituksessa. Jos
käytät hyväksesi yhtä tai useampaa tarjoamaamme palvelua, tietosi säilyvät kuitenkin edelleen tietokannassamme kyseisten palvelujen tuottamista varten, ja niitä käsitellään liiketoimintaa varten.

1. 3. 4. Työnhakijoiden tietojen käsittely
Kerätyt henkilötiedot
Kaikki tiedot, jotka olet antanut käyttöömme itsestäsi asiakirjoissasi.
Jos olet hakenut meiltä työpaikkaa, mutta sinua ei ole siihen valittu, me poistamme henkilötiedot, jos mitään
lainmukaisia säilytysvelvollisuuksia ei ole.

1. 3. 5. Muut käyttötarkoitukset
Seuraavissa, ei täysilukuisena esitetyissä tapauksissa voidaan myös tallentaa henkilötietoja. Kysymyksessä
ovat henkilötiedot, jotka olet meille suullisesti, kirjallisesti tai elektronisesti antanut:
■

neuvontatoiminta (esim. rakennusprojektien yhteydessä suunnittelutoimistojen tai arkkitehtien kanssa)

■

korkeakoulukontaktit (esim. yhteistyössä tutkimusprojektien kanssa)

■

yhdistystoiminta (esim. normituselimet)

■

tapahtumien valmistelut ja organisoinnit.

Jos meillä ei ole enää sinuun suhdetta, henkilötietosi poistetaan, jos mitään lainmukaisia säilytysvelvollisuuksia ei ole.

1. 4. Henkilötietojen luovutus edelleen.
Me tallennamme kaikki tiedot elektronisessa muodossa yhtiömme omille palvelimille. Luovutamme tietojasi
tarvittaessa edelleen kohtien 1.3.1, 1.3.2 tai 1.3.3 mukaan päätoimipaikkaamme, tytäryhtiöillemme tai valtuutetuille sopimuskumppaneille sinun omassa maassasi.
Toimeksiannon käsittelyä varten henkilötietojasi voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme. Me valitsemme
palveluntarjoajamme huolellisesti ja varmistamme sopimuksilla, että he käsittelevät tietojasi vain samalla
tavalla, kuin mekin sen saamme tehdä. Google Analytics -palvelun kautta kerätyt henkilötiedot tallennetaan
USA:han.

1. 5. Automaattinen päätöksenteko.
Liikesuhteiden käsittelyn perusteena me emme suorita automaattista päätöksentekoa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaan.
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1. 6. Rekisteröityjen oikeudet.
Sinulla on rekisteröitynä henkilönä oikeus saada tietoja siitä, mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme. Sinulla
on tämän lisäksi oikeus vaatia tietojesi oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä, sikäli kun
tämä on sovellettavissa, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Nämä oikeudet ovat olemassa, mikäli
ne eivät ole vastoin Belimo-yhtiön säilytysvelvollisuuksia tai muita oikeutettuja etuja. Sinulla on lisäksi, sikäli
kun sitä voidaan sinuun soveltaa, oikeus tehdä valitus vastaavalle tietosuojaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kerran annettu suostumus tietojen käsittelyyn. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1.8 mainittuun osoitteeseen.

1. 7. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.
Suojellaksemme henkilötietojasi me suoritamme teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

1. 8. Yhteystiedot.
BELIMO Finland Oy
Insinöörinkatu 7 A
00880 Helsinki, Finland
Puhelin: +358 207 639 500
Sähköposti: info@belimo.fi
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