Tietosuojaselvitys
Tämän Internet-sivuston omistaa TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH (FN 413130 w),
jatkossa ”me” ja ”Teufelberger”, sijainti Vogelweiderstrasse 50, 4600 Wels. Tässä
tietosuojaselvityksessä kerromme vastuullisina artikkelin 4 kohdan 7 EU-GDPR mukaisesti,
mitä tietoja tallennamme käyttäjästä vierailun yhteydessä, ja mihin tarkoitukseen näitä tietoja
käytämme. Kaikki tarpeelliset yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselvityksen kohdasta 10.
Koska henkilötietojesi suojeleminen on meille erityisen tärkeää, noudatamme henkilötietojesi
tallentamisessa ja käsittelyssä DSG ja EU-GDPR-säädöksiä.
Seuraavasta löydät yksityiskohtaiset tiedot tietojenkäsittelymme laajuudesta ja tarkoituksesta
sekä oikeuksistasi tietojenkäsittelyn kohteena. Luethan siis tietosuojaselvityksemme
kokonaan läpi ennen kuin käytät verkkosivujamme ja antaaksesi siten hyväksyntäsi
tietojenkäsittelylle.
1. Henkilökohtaiset tiedot
Sivustomme käyttäminen onnistuu enimmäkseen ilman henkilötietojen luovuttamista.
Yksittäisten palveluiden käyttäminen saattaa kuitenkin edellyttää poikkeuksia, joista
ilmoitamme erikseen.
Me siis – pois lukien seuraavassa osassa yksityiskohtaisesti selvitetyt evästeet – keräämme
ja tallennamme lähtökohtaisesti vain ne tiedot, jotka itse luovutat täyttämällä ne
syöttökenttiimme tai vuorovaikuttamalla tavalla tai toisella aktiivisesti verkkosivumme kanssa.
Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan
luonnolliseen henkilöön. Näihin kuuluvat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero tai
syntymäaika.
2. Evästeiden käyttäminen
a. Kun käytät verkkosivujamme yksinomaan informatiivisessa mielessä, eli kun et
rekisteröidy tai ilmoita muita tietoja itsestäsi, tallennamme vain ne henkilötiedot, jotka
selaimesi palvelimellemme välittää. Jos haluat siis vierailla verkkosivuillamme, keräämme
seuraavat tiedot, jotka vaaditaan teknisesti, jotta verkkosivu näkyisi, ja sen vakaus ja
turvallisuus voitaisiin taata EU-DSGVO artiklan 6, kohdan 1 s. 1 alakohdan f mukaisesti:
• IP-osoite
• Pyynnön päivämäärä ja kellonaika
• Aikavyöhyke-ero vrt. Greenwich Mean Time (GMT)
• Pyynnön sisältö
• Saatavuuden tila / http-tilatunnus
• Ohessa välitetyt tiedot
• Verkkosivu, jolta pyyntö on lähetetty
• Käytetty selain
• Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä
• Selainohjelmiston kieli ja versio
b. Edellä mainittujen tiedostojen lisäksi verkkosivumme tallentaa käytön yhteydessä
tietokoneellesi evästeitä; kyse on pienistä tekstitiedostoista, jotka asennetaan kovalevyllesi
käyttämäsi selaimen tiedostoihin, ja joiden kautta välitetään asennuksen lähteen (tässä;
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meidän) antamiamme tietoja. Evästeet eivät voi teknisten ominaisuuksiensa puolesta
käynnistää ohjelmistoja tai välittää viruksia tietokoneellesi, vaan niiden tarkoitus on
ainoastaan tehdä internetin tarjonta käyttäjäystävällisemmäksi ja tehokkaammaksi.
c. Meidän verkkosivustomme käyttää (käyttävät) seuraavanlaisia evästeitä, joiden ja käyttöja toimintatavat selitetään seuraavassa:
• Väliaikaiset evästeet
Väliaikaiset evästeet poistuvat koneeltasi automaattisesti, kun suljet selaimesi. Näihin
kuuluvat etenkin istuntokohtaiset evästeet, jotka asentavat ns. istunnon tunnuksen,
jonka avulla selaimesi pyynnöt voidaan tunnistaa liittyviksi samaan istuntoon. Näin
tietokoneesi voidaan tunnistaa, kun palaat verkkosivuillemme. Nämä istuntokohtaiset
evästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.
• Pysyvät evästeet
Pysyvät evästeet poistuvat automaattisesti tietyn, evästekohtaisen ajan kuluttua. Voit
poistaa nämä evästeet itse selainasetuksistasi.
d. Voit muuttaa selainasetuksesi niin, että estät esimerkiksi kolmannen osapuolen
evästeiden tai kaikkien evästeiden asentamisen. Tässä tapauksessa meidän on kuitenkin
huomautettava, että et pysty enää käyttämään kaikkia verkkosivujemme toimintoja.
e. Käytämme myös evästeitä, jotta voisimme tunnistaa sinut, jos olet luonut tilin
sivustollemme – muussa tapauksessa joutuisit kirjautumaan sisään jokaisella vierailukerralla.
f. Käyttämämme Flash-evästeet eivät käytä selaintasi vaan Flash-selainlaajennustasi. Tähän
käytämme HTML5-verkkotallennusobjektia, joka suoritetaan päätelaitteeltasi. Tällöin objektit
tallentavat tarvittavat tiedostot käytetystä selaimesta riippumatta, eikä niillä ole automaattista
poistumisajankohtaa. Voit estää Flash-evästeiden käytön asentamalla vastaavat
laajennukset selaimeesi tai käyttämällä selainta yksityistilassa.
3. Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely
Henkilötiedot, jotka koskevat evästeiden kautta tallentuneita tietoja, käsitellään toimestamme
ainoastaan, jos olet luovuttanut ne meille vapaaehtoisesti, esimerkiksi rekisteröitymällä
sivustollemme, tehnyt sopimuksen kanssamme tai ollut meihin yhteydessä muuten. Kyse on
ainoastaan yhteystiedoista sekä pyynnöistä, joita olet meille lähettänyt.
Käytämme meille luovuttamiasi henkilötietoja ainoastaan kyseisen käytön
tarkoituksenomaiseen toimeenpanemiseen (esim. rekisteröintiin, uutiskirjeen lähettämiseen,
tilauksen suorittamiseen, tietomateriaalin ja mainosten lähettämiseen, arvonnan
suorittamiseen, kysymykseen vastaamiseen, tiettyihin tietoihin käsiksi pääsemiseen), kun
tietoja tarvitaan, ja/tai se on lainsäädännöllisesti EU-DSCVO art. 6 mukaisesti) sallittua
(esim. mainosten ja tietomateriaalin lähettäminen kanta-asiakkaille).
Tietojesi käytön tarkoitus on verkkosivumme käyttö ja yrityskohtaisten tietojen tavoitteellinen
käyttöönotto sekä tuotteidemme ja palveluidemme tarjousten esittely (markkinointi). Tähän
liittyen tietojasi käytetään vain, jos olet sallinut sen aikaisemmin. Voit perua suostumuksesi
halutessasi milloin vain – kuten myöhemmin yksityiskohtaisesti kerrotaan.
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4. Tallennuksen säilyminen
Tiedot, jotka ole luovuttanut ainoastaan asiakaspalveluun eli markkinointiin ja tiedonantoon,
säilytämme lähtökohtaisesti kolmen vuoden ajan viimeisestä kontaktista lähtien. Jos
kuitenkin haluat, poistamme tietosi ennen tämän määräajan päättymistä, ellei asiassa ilmene
lainsäädännöllisiä ongelmia.
Sopimusta tehtäessä tai purkaessa käytämme henkilötietojasi sopimuksen täysivaltaisen
täytäntöönpanon jälkeen voimassa olevan takuu-, virhevastuu-, vanhentumis- ja
lainsäädännöllisen säilyttämisajan, ja tämän jälkeen kaikenlaisten riitatapausten, joissa
tietoja tarvitaan todisteeksi, päättymiseen asti.
5. Uutiskirje
Voit tilata ilmaisen uutiskirjeemme. Uutiskirjeen avulla saat säännöllisesti tiedon
viimeisimmistä uutuuksista, tietoa yrityksestämme sekä sinulle räätälöityjä mainoksia.
Saadaksesi uutiskirjeemme, tarvitset voimassa olevan sähköpostiosoitteen.
Lähetämme ilmoittautumiskenttään syöttämääsi sähköpostiosoitteeseen viestin, jolla
varmistamme, haluatko varmasti tilata uutiskirjeen. Tämä toteutetaan lähettämällä syötettyyn
sähköpostiin viesti, jonka vastaanottaminen vahvistetaan painamalla sähköpostiin liitettyä
linkkiä. Saat uutiskirjeemme vain vahvistamalla sähköpostin. (Double Opt-In)
Tallennamme IP-osoitteen ja ilmoittautumisesi päivämäärän ja kellonajan jo ensimmäisen
ilmoittautumisen yhteydessä. Tämä tapahtuu turvallisuussyistä, siltä varalta, että
sähköpostiasi käytettäisiin väärin kolmannen osapuolen toimesta ja uutiskirje tilattaisiin
vasten tahtoasi. Emme kerää tai käytä lisätietoja uutiskirjeen tilauksen ohessa, tietoja
käytetään ainoastaan uutiskirjeen toimituksen yhteydessä.
Ellet kieltäydy tästä, välitämme tietosi konsernimme sisällä analyysikäyttöön sekä
mainostarkoitukselliseen tiedonvälitykseen. Konserniyhtiön sisällä tietoja, jotka luovutit
uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä tietoja, jotka kerättiin toista kautta (esim. tavaranoston
tai palvelun tilaamisen yhteydessä), verrataan toisiinsa.
Uutiskirjettä tilatessasi luovuttamiasi tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle, joka ei kuulu
konserniyhtiöön. Voit päättää uutiskirjeemme tilauksen milloin vain, ohjeet tilauksen
päättämiseen löydät vahvistussähköpostista sekä jokaisesta uutiskirjeestä.
6. Käytetyt työkalut ja ohjelmistot
a. Käytämme Google Analytics verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tämä palvelu käyttää ns.
”Evästeitä” (ks. yllä) Evästeiden kautta luodut tiedot tämän verkkosivujen käytöstäsi
siirretään lähtökohtaisesti Googlen palvelimelle, johon tiedot tallennetaan.
Sopimuksemme mukaan Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen käyttäytymistäsi
verkkosivuillamme, luodakseen raportteja verkkosivuaktiivisuudestasi ja kehittääkseen
haltijan verkkosivun ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Google Analytics -palveluun
selaimestanne lähetettävää IP-osoitetta ei luovuteta sovellettavaksi muihin Googlen tietoihin.
Google Analytics -palvelun vaatimien evästeiden tallentamisen voi estää valitsemalla
selaimesta vastaavat asetukset; tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että et voi käyttää tämän
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sivuston tärkeitä ominaisuuksia kokonaisuudessaan. Voit estää evästeiden keräämän
verkkosivujen käyttöäsi valvovien tietojen käytön (mm. IP-osoitteesi) sekä niiden välittämisen
Googlelle sekä Googlen näiden tietojen käytön lataamalla ja asentamalla seuraavasta
linkistä selainlaajennuksen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Jos haluat lisätietoa Googlen keräämien tietojen ominaisuuksista, käytöstä ja tarkoituksesta,
suosittelemme lukemaan heidän tietosuojaselvityksensä.
b. Käytämme sivuilla Google Mapsin tarjoamia palveluita. Näin voimme näyttää interaktiivisia
karttoja suoraan verkkosivuillamme ja mahdollistaa helpon karttatoiminnon.
Kun vierailet sivustollamme, Google saa tiedon kustakin alasivusta, jonka olet avannut, sekä
kohdassa 2 mainituista henkilökohtaisista tiedoista. Tämä tapahtuu siitä riippumatta, oletko
kirjautunut Google-tilillesi vai et. Jos olet kirjautunut Google-tilillesi, tietojasi verrataan
suoraan tilisi tietoihin. Jos et halua, että näin tapahtuu, sinun on kirjauduttava ulos Googletililtäsi ennen tämän palvelun käyttöä. Google käyttää tietojasi mainos-,
markkinatutkimustarkoitukseen ja käyttäjäsuunnattuun verkkosivusuunnitteluun. Sinulla on
oikeus kieltäytyä tietojesi käyttämisestä, tämä kielto on välitettävä suoraan Googlelle.
Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja käytöstä saat googlen
tietosuojaselvityksestä, jonka löydät osoitteesta http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google käsittelee tiedot Yhdysvalloissa EU-US Privacy Shieldin määräysten alaisena.
c. Verkkosivuillamme on linkkejä muille sivustoille; näitä käytetään ainoastaan
informaatiotarkoitukseen. Nämä verkkosivut eivät ole meidän hallinnoimiamme, eivätkä siten
noudata tietosuojaselvityksemme ehtoja. Jos aktivoit linkin, voi olla, että avaamasi sivuston
haltija kerää tietoja sinusta ja käyttää niitä oman tietosuojaselvityksensä mukaisesti, mikä
saattaa erota meidän käytännöstämme.
d. Verkkosivuillamme on myös mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa erilaisten sosiaalisten
verkostojen kanssa laajennusten kautta. Nämä ovat:
• Facebook, tarjoaja: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Irlanti
e. Käytämme sivuilla Google Mapsin tarjoamia palveluita. Näin voimme näyttää interaktiivisia
karttoja suoraan verkkosivuillamme ja mahdollistaa helpon karttatoiminnon.
Kun vierailet sivustollamme, Google saa tiedon kustakin alasivusta, jonka olet avannut, sekä
kohdassa 2 mainituista henkilökohtaisista tiedoista. Tämä tapahtuu siitä riippumatta, oletko
kirjautunut Google-tilillesi vai et. Jos olet kirjautunut Google-tilillesi, tietojasi verrataan
suoraan tilisi tietoihin. Jos et halua, että näin tapahtuu, sinun on kirjauduttava ulos Googletililtäsi ennen tämän palvelun käyttöä. Google käyttää tietojasi mainos-,
markkinatutkimustarkoitukseen ja käyttäjäsuunnattuun verkkosivusuunnitteluun. Sinulla on
oikeus kieltäytyä tietojesi käyttämisestä, tämä kielto on välitettävä suoraan Googlelle.
Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja käytöstä saat googlen
tietosuojaselvityksestä, jonka löydät osoitteesta http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google käsittelee tiedot Yhdysvalloissa EU-US Privacy Shieldin määräysten alaisena.
Kun klikkaat sosiaalisen verkoston laajennusta, tämä aktivoituu, ja muodostaa yhteyden
kyseisen verkoston palvelimeen. Emme voi vaikuttaa niiden tietojen tarkoitukseen tai
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sisältöön, joita laajennuksen klikkaamisen myötä välittyy kyseisen sosiaalisen verkoston
haltijalle.
Jos haluat tietoa sosiaalisen verkoston haltijan keräämien tietojen ominaisuuksista, käytöstä
ja tarkoituksesta, suosittelemme lukemaan kyseisen sosiaalisen verkoston tietosuojaehdot.
7. Tietojen välittäminen
Tietojasi ei välitetä kolmannelle osapuolelle lähtökohtaisesti, ellei laissa määrätä, että
tiedonvälitys on välttämätöntä sopimussuhteemme purkamiseksi tai jos olet tietoja
syöttäessäsi myöntänyt luvan niiden välittämiseksi eteenpäin. Ulkopuoliset urakoitsijat tai
muut yhteistyökumppanimme saavat tietonne käytettäväkseen vain, jos näitä vaaditaan
sopimuskäsittelyissä, tai tämä vastaa lainmukaisia intressejämme. Jos urakoitsijamme
pääsee käsiksi henkilötietoihinne, varmistamme, että he noudattavat tietosuojalakeja niin
kuin mekin.
Emme välitä henkilötietojanne konsernin ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle tai markkinoi
niitä muille.
Jos yhtiökumppanimme tai urakoitsijamme edustaa kolmatta maata, eli Euroopan
talousalueen (ETA) ulkopuolista valtiota, ilmoitamme teille tilanteen seuraamuksista
tarjouksen kuvauksessa.
8. Tietoturva
Käytämme useita teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä suojellaksemme
tietojanne manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoutumiselta sekä kolmannelta osapuolelta.
Parannamme turvallisuustoimenpiteitämme jatkuvasti vastaamaan internetin teknologista
kehitystä.
9. Oikeutesi
Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan tiedonkäsittelymme kohdehenkilönä sinulle
kuuluvat seuraavat oikeudet ja oikeudelliset määräykset:
•

Oikeus saada pääsy tietoihin (Art. 15 EU-GDPR)
Sinulla on käsittelyä koskevana henkilönä oikeus saada vahvistus siitä, käytetäänkö
henkilökohtaisia tietojasi, ja mitä tietoja käytetään. Omaksi suojaksesi – etteivät
tietosi päädy vieraiden käsiin – voi olla tarpeen, että todistamme henkilöllisyytesi
tähän tarkoitetun lomakkeen avulla.

•

Oikeus tietojen oikaisemiseen (Art. 16) ja poistamiseen (Art. 17 EU-GDPR)
Sinulla on oikeus saada oikaisu itseäsi koskeviin väärin henkilötietoihin ilman
aiheetonta viivytystä, – ottaen huomioon tietojenkäsittelyyn kuluvan ajan – täydentää
epätäydelliset henkilötiedot sekä poistaa tietosi, edellyttäen että art. 17 EU-GDPR
ehdot täyttyvät.

•

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Art. 18 EU-GDPR)
Sinulla on lainsäädännöllinen oikeus rajoittaa kaikkien kerättyjen henkilötietojesi
käsittelyä. Näitä tietoja ei käytetä rajoittamispyynnön jälkeen ilman tapauskohtaista
suostumusta mm. oikeuksien voimaansaattamiseen ja toimeenpanemiseen.
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•

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (Art. 20 EU-GDPR)
Sinulla on oikeus vaatia kerättyjen henkilökohtaisten tietojen siirtämistä kolmannelle
osapuolelle estämättä ja rajoittamatta.

•

Vastustamisoikeus (Art. 21 EU-GDPR)
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, tilannekohtaisella perusteella, milloin tahansa
vastustaa henkilötietojesi, jotka ovat välttämättömiä meidän tai kolmannen osapuolen
lainvoimaisten intressien toteutumiselle, käsittelyä. Vastustamisen jälkeen tietojasi ei
enää käsitellä, ellei ilmene pakottavia suojelua vaativia syitä käsittelyyn, jotka ylittävät
intressisi, oikeutesi tai vapautesi, tai ellei käsittely tapahdu oikeuksien
voimaansaattamiseksi, toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi. Suoramainontaan
liittyvissä tiedonkäsittelytapauksissa voit aina esittää vastalauseen, joka astuu
voimaan tulevaisuudessa.

•

Suostumuksen peruuttaminen
Jos olet antanut erillisen suostumuksen tietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa sen milloin
vain. Tämän kaltainen peruuttaminen vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyoikeuksiin sen
jälkeen, kun olet ilmoittanut meille peruuttamisesta.

Jos päädyt käyttämään GDPR:ssä yllä mainittua oikeuttasi, meidän on viivyttelemättä,
viimeistään kuukauden sisään pyyntösi ajankohdasta, toteutettava pyytämäsi toimenpide eli
vastattava pyyntöösi.
Reagoimme kaikkiin asianmukaisiin, lainmukaisiin pyyntöihin maksutta ja
viivyttelemättä.
Tietosuojavaltuutettu vastaa pyyntöihin liittyen informaatiovelvollisuuden rikkomuksiin,
salassapitovelvollisuuden rikkomuksiin, oikaisuihin tai sopimuksen purkamiseen.
10. Yhteystiedot / yhteyshenkilö / tietosuojavaltuutettu
TEUFELBERGER Fiber Rope GmbH
Vogelweiderstrasse 50
4600 Wels, Austria
T: +43 7242 413-0
F: +43 7242 413-91-120
privacy@teufelberger.com
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