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Tietosuojaseloste 

Otamme henkilökohtaisten tietojesi suojauksen erittäin vakavasti ja käsittelemme 
henkilökohtaisia tietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojamääräysten 
mukaisesti. Tässä tietosuojaselvityksessä on esitetty tietosuoja yksityiskohtaisesti.  

  

1. Vastuussa oleva käsittelijä 

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach 
Günther-Weber-Straße 3 
D-35236 Breidenbach 
Puh. +49 (6465) 918 0 
Sähköposti: info@weberweb.com 
 

2. Vastuussa olevan käsittelijän tietosuojavaltuutettu 

gds – Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH 
Henning Welz 
Auf der Appeling 8 
35043 Marburg  
+49 6421 80413-10  
welz@gdsm.de 

3. Käsittelyprosessit:  

3.1. Tietosuoja sopimuksentekoa edeltävien toimenpiteiden tai sopimuksen 
täytäntöönpanon puitteissa 

3.1.1. Käsiteltävät tiedot  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilötiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 

• Kommunikointitiedot (esim. puhelin, sähköposti)  

• Sopimuksen perustiedot (sopimussuhde, tuotteen tai sopimukset 
tuomat edut) 

• Asiakashistoria  

• Sopimuksen laskutus- ja maksutiedot  

• Suunnittelu- ja ohjaustiedot  

3.1.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi, jotta voisimme käsitellä esittämääsi kyselyä tai 
sopimussuhdetta (toimitusten ja palvelujen tarjoaminen).  

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu:  

• jotta voimme mahdollistaa kanssasi tekemämme sopimuksen 
täytäntöönpanon tai toteuttaa ennen sopimuksen allekirjoittamista 
sovittuja toimenpiteitä kyseisten henkilöiden pyyntöjen perusteella (art. 
6 Abs. kohta 1 kirjain b DSGVO) 

• jos käsittelyn laajuus ylittää yllämainitun, pyydämme sinulta erikseen 
lupaa käsittelyyn (art. 6 kohta 1 kirjain a DSGVO) 
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3.1.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme esittämäsi kyselyn tai 
sopimussuhteen perusteella suoraan sinulta tai toisen henkilön (esim. toisen 
työntekijän) välityksellä.  
 
Lisäksi käsittelemme, jos tämä on tarpeellista, henkilökohtaisia tietoja, jotka 
olemme saaneet luottamuksellisesti kolmansilta osapuolilta (esim. 
oikeuslaitoksilta, viranomaisilta, virastoista tai vakuutuslaitoksista).  

3.1.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietojasi välitetään eteenpäin käsittelyn puitteissa yrityksemme, konsernimme 
tai yhteistyötä tekevien yritysten sisällä, yksittäisissä tapauksissa jakelijoiden tai 
yhteistyökumppanien toimesta myös kolmansiin maihin.  
 
Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle asiakkaille, toimittajille, 
jakelijoille, viranomaisille, pankeille, palvelujentarjoajille kuten huolto-
/palvelinkeskuksille ja etähuollolle.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan mukaisesta 
tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 DSGVO). 

3.1.5. Tallennus  

Tietojen tallennus tapahtuu vähintään niin kauan, kun liikesuhde jatkuu (esim. 
tekemäsi kysely/sopimussuhteen loppuun). Velvollisuutemme on noudattaa 
laissa määrättyjä tietojen tallennusaikoja. Kun tietojen tallennusajat 
umpeutuvat, poistamme tietosi, ellei siihen löydy toista perusteltua syytä. 

3.2. Tietosuoja käyttöoikeuksien rajoitusten puitteissa 

Jos käyttöoikeuksia on rajoitettu esim. erityisen infektiotilanteen tms. vuoksi, 
käsittelemme tietojasi, tarvittaessa myös erikoisluokiteltuja tietojasi. 

3.2.1. Tietolajit 

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilön perustiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 

• Kommunikointitiedot (esim. puhelin, sähköposti) 

• Terveystiedot 

• Oleskelutiedot 

• Tiedot sosiaalisista kontakteista 

3.2.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi kulloinkin voimassa olevien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Tässä kohtaa on ensisijaisesti kysymys infektiosuojalaista ja siihen 
perustuvista määräyksistä.  
 
Käsittely tapahtuu sen vuoksi  

• suojaavien toimenpiteiden suorittamista varten (art. 9 kohta 2 kirjain i 
DSGVO) 



 

Tietosuojaseloste Rev: 02.23 
Seite 6 von 15 

(Tietoa henkilötietojen käsittelystä, ks. art. 13,14 

DSGVO mukaisesti)  

 

 
 

3.2.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme saaneet käyntisi 
yhteydessä sinulta. 

3.2.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä sekä mahdollisesti konsernimme sisällä. 
 
Tarvittaessa tiedot välitetään lakimääräysten mukaisesti terveysviranomaisille. 

3.2.5. Tallennus  

Tiedot tallennetaan käsittelyn jälkeen niin pitkäksi aikaa, kun laki vaatii. 

3.3. Videovalvontaa koskeva tietosuoja 

Ympäröivää aluettamme sekä sen sisääntuloja ja rakennusten ulkopuolta valvotaan 
videokameroiden avulla. 

3.3.1. Tietolajit 

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Kuvatiedot 

• Videotiedot 

• Päivämäärä 

• Kellonaika 

• Käyttäytymistiedot 

3.3.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Meillä on oikeutettu intressi käsitellä näitä tietoja suojataksemme ympäröivää 
aluetta ja rakennuksia. Haluamme suojella yritystämme sekä vandalismilta että 
murtovarkauksilta ja muilta vastaavilta rikoksilta. Kun arvioimme 
tallentamiamme videoita ja tunnistamme vastaavat henkilöt, ilmoitamme tästä 
välittömästi asianomaisille henkilöille. 
 
Käsittely pohjautuu tällöin Saksan tietosuojalakiin,  

• vrt. art. 6 kohta 1 kirjain f DSGVO 

3.3.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme saaneet käyntisi 
yhteydessä sinulta. 

3.3.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä sekä mahdollisesti konsernimme sisällä. 
 

3.3.5. Tallennus  

Tallennusaika on 72 tuntia. Jos arvioinnin yhteydessä ilmenee lisäselvityksen 
tarvetta, tietoja tallennetaan edelleen, kunnes asia on selvitetty. 
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3.4. Etähuoltoa koskeva tietosuoja 

3.4.1. Tietolajit  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilön perustiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 

• Kaikenlaisten neuvottelujen nauhoittaminen 

3.4.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Tarvitsemme tietojasi, jotta voisimme laatia sopimussuhteen kanssasi 
(palvelujen tuotto, tässä etähuolto) sovitulta pohjalta, vrt. art. 28 kohta 3 
DSGVO. 

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu:  

• sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa (art. 6 kohta1 kirjain b 
DSGVO) 

• jos käsittelyn laajuus ylittää tämän, pyydämme sinulta erikseen lupaa 
käsittelyyn (art. 6 kohta 1 kirjain a DSGVO) 

3.4.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme saaneet etähuollon 
yhteydessä.  

3.4.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä. Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle 
palvelujentarjoajille kuten huolto-/palvelinkeskuksille ja etähuollolle.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan lakisäädöksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - 
ehtojen mukainen ja tapahtuu suostumuksellasi tai se tapahtuu 
sopimuksen/ennen sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön 
hakemukseen perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut 
tietosuojan mukaisesta tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 
& 3 DSGVO). 

3.4.5. Tallennus  

Tallennamme tietoja korkeintaan 3 kuukautta tai todisteiden vaatiman ajan. Kun 
tietojen tallennusajat umpeutuvat, poistamme tietosi, ellei siihen löydy toista 
perusteltua syytä.  

3.5. Tietosuoja asiakasportaalin puitteissa 

3.5.1. Tietolajit  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilön perustiedot (nimi, sähköpostiosoite) 

• Todentamistiedot 

• Käyttötiedot 

3.5.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi sopimussuhteemme ylläpitämiseen (palvelujen 
tarjoaminen, tässä: asiakasportaalin käyttö). 

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu:  
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• sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa (art. 6 kohta1 kirjain b 
DSGVO) 

• jos käsittelyn laajuus ylittää tämän, pyydämme sinulta erikseen lupaa 
käsittelyyn (art. 6 kohta 1 kirjain a DSGVO) 

3.5.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietojasi, jotka saamme sinulta, kun käytät 
asiakasportaaliamme.  

3.5.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä. Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle kuten huolto-
/palvelinkeskuksille ja etähuolto-yrityksille.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan mukaisesta 
tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 DSGVO). 

3.5.5. Tallennus  

Tallennamme tiedot niin pitkäksi aikaa, kun asiakasportaaliin liitetty tilisi on 
voimassa, kun tili poistetaan, tilistä tehdään nimetön.  

3.6. Tietosuoja Academyn puitteissa 

3.6.1. Tietolajit  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilön perustiedot (nimi, sähköpostiosoite) 

• Työnantajan tiedot 

• Todentamistiedot 

• Koulutustiedot 

• Käyttötiedot 

3.6.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi sopimussuhteemme ylläpitämiseen (palvelujen 
tarjoaminen, tässä: asiakasportaalin käyttö). 

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu:  

• sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa (art. 6 kohta1 kirjain b 
DSGVO) 

• jos käsittelyn laajuus ylittää tämän, pyydämme sinulta erikseen lupaa 
käsittelyyn (art. 6 kohta 1 kirjain a DSGVO) 

3.6.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietojasi, jotka saamme sinulta, kun käyt 
Academyn sivuilla.  



 

Tietosuojaseloste Rev: 02.23 
Seite 9 von 15 

(Tietoa henkilötietojen käsittelystä, ks. art. 13,14 

DSGVO mukaisesti)  

 

 
 

3.6.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä. Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle kuten huolto-
/tietokonekeskuksille ja etähuolto-yrityksille.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan mukaisesta 
tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 DSGVO). 

3.6.5. Tallennus  

Tallennamme tiedot niin pitkäksi aikaa, kun Academyyn liitetty tilisi on 
voimassa, kun tili poistetaan, tilistä tehdään nimetön.  
 

3.7. Tietosuoja sosiaalisen mediamme kanavilla 

3.7.1. Tietolajit  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Käyttäjänimi 

• Kulloisenkin kanavan kävijöiden lukumäärä 

• Aktiviteetit kulloisellakin kanavalla 

• Kumuloituneet ja anonyymit tiedot tilastoja varten 

• Lokitiedot, turvallisuuden tai IT-järjestelmien takaamiseksi  

3.7.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi sosiaalisen mediaan kanaviin tekemiesi vierailujesi 
puitteissa kumuloitujen tilastojen muodossa, jotta voisimme kehittää ja 
optimoida näitä kanavia.  

• Käsittely pohjautuu oikeutettuun intressiin (art. 6 kohta 1 kirjain f 
DSGVO). 

3.7.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka saamme vierailusi aikana suoraan 
sinulta, jotka sisältävät tunnistamattomiksi tehtyjä tilastollisia tietoja, jotka 
kulloisenkin sosiaalisen median alustan tarjoaja luovuttaa käyttöömme.  

3.7.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä.  

3.7.5. Tallennus  

Tiedot tallennetaan käsittelyn päättymiseen asti. Joissakin tapauksissa 
velvollisuutemme on noudattaa laissa määrättyjä tietojen tallennusaikoja. Kun 
tietojen tallennusajat umpeutuvat, poistamme tietosi, ellei siihen löydy toista 
perusteltua syytä. 



 

Tietosuojaseloste Rev: 02.23 
Seite 10 von 15 

(Tietoa henkilötietojen käsittelystä, ks. art. 13,14 

DSGVO mukaisesti)  

 

 
 

3.8. Tietosuoja markkinoinnin puitteissa 

3.8.1. Tietolajit  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilön kantatiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 

• Kommunikointitiedot (esim. puhelin, sähköposti)  

• Julkiset tiedot (kolmannelta osapuolelta, esim. julkisesta luettelosta tai 
muusta tietolähteestä)  

• Lokitiedot, turvallisuuden tai IT-järjestelmien takaamiseksi  

3.8.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi luomamme asiakassuhteen puitteissa, kun haluamme, 
kun haluamme jakaa tietoa samankaltaisesta tuotteesta tai palvelusta tai jos 
olemme saaneet suostumuksesi tähän.  

• Käsittely pohjautuu tällöin joko oikeutettuun intressiin (art. 6 kohta 1 
kirjain f DSGVO), 

• jotta voimme panna kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöön tai 
toteuttaa ennen sopimuksen allekirjoittamista sovittuja toimenpiteitä 
kyseisten henkilöiden pyyntöjen perusteella (art. 6 Abs. kohta 1 kirjain 
b DSGVO) tai 

• se perustuu suostumukseesi (art. 6 kohta 1 kirjain a DSGVO). 

Joka tapauksessa henkilökohtaisten tietojesi käsittely tapahtuu vastaavat 

lakimääräykset huomioiden, vrt. § 7 kohta 3 UWG = vilpillistä liiketoimintaa 

estävä laki Saksassa.  

3.8.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietojasi, jotka saamme sinulta suoraan 
kyselyn tai sopimussuhteen puitteissa.  

3.8.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietojasi välitetään eteenpäin käsittelyn puitteissa yrityksemme, konsernimme 
tai yhteistyötä tekevien yritysten sisällä, yksittäisissä tapauksissa jakelijoiden tai 
konsernin tytäryhtiöiden toimesta myös kolmansiin maihin.  
 
Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle palvelujentarjoajille 
kuten huolto-/palvelinkeskuksille sekä markkinointiyrityksille.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan mukaisesta 
tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 DSGVO). 

3.8.5. Tallennus  

Tietojen tallennus tapahtuu vähintään niin kauan, kun liikesuhde jatkuu (esim. 
tekemäsi kysely/sopimussuhteen loppuun) Velvollisuutemme on noudattaa 
laissa määrättyjä tietojen tallennusaikoja. Kun tietojen tallennusajat 
umpeutuvat, poistamme tietosi, ellei siihen löydy toista perusteltua syytä. 
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3.9. Tietosuoja verkkotapahtumien puitteissa 

3.9.1. Tietolajit  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 
▪ Henkilön perustiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 
▪ Kommunikointitiedot (esim. puhelin, sähköposti)  
▪ Lokitiedot, turvallisuuden tai IT-järjestelmien takaamiseksi  
▪ Osallistumistiedot 
▪ Rekisteröintitiedot 

3.9.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi vanhojen ja orastavien asiakassuhteiden puitteissa, kun 
tarjoamme sinulle mahdollisuuden ottaa osaa verkkotapahtumaan. 
 
Käsittely pohjautuu tällöin joko oikeutettuun intressiin (art. 6 kohta 1 kirjain f 
DSGVO), tai 

• jotta voimme panna kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöön tai 
toteuttaa ennen sopimuksen allekirjoittamista sovittuja toimenpiteitä 
kyseisten henkilöiden pyyntöjen perusteella (art. 6 Abs. kohta 1 kirjain 
b DSGVO) tai 

• se perustuu suostumukseesi (art. 6 kohta 1 kirjain a DSGVO). 

3.9.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietojasi, jotka saamme sinulta suoraan 
rekisteröinnin tai sopimussuhteen puitteissa.    

3.9.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä.  
 
Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle palvelujentarjoajille 
kuten huolto-/palvelinkeskuksille.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan mukaisesta 
tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 DSGVO). 

3.9.5. Tallennus  

Tietojen tallennus jatkuu vähintään siihen asti, kun tavoite on toteutettu 
(osallistuminen verkkotapahtumaan) tai luvan puitteissa tavoitteen 
saavuttamiseen asti. Kun tietojen tallennusajat umpeutuvat, poistamme tietosi, 
ellei siihen löydy toista perusteltua syytä.  

3.10. Tietosuoja vierailusi puitteissa 

3.10.1. Käsiteltävät tiedot  

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 
▪ Henkilön kantatiedot (nimi, osoite, yritys) 
▪ Vierailun alkamis- ja päättymisaika 
▪ Vierailun tarkoitus 
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▪ Henkilö, jonka luona vierailtiin  

3.10.2. Käsittelyn lailliset perusteet ja tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi jo olemassa olevien ja mahdollisten tulevien 
asiakassuhteiden puitteissa. Lisäksi käsittelemme tietojasi 
tietoturvallisuushallinnan vaatimusten mukaisesti. 
 
Käsittely pohjautuu tällöin joko oikeutettuun intressiin (art. 6 kohta 1 kirjain f 
DSGVO), tai 

• jotta voimme mahdollistaa kanssasi tekemämme sopimuksen 
täytäntöönpanon tai toteuttaa ennen sopimuksen allekirjoittamista 
sovittuja toimenpiteitä kyseisten henkilöiden pyyntöjen perusteella (art. 
6 Abs. kohta 1 kirjain b DSGVO) 

3.10.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme saaneet käyntisi 
yhteydessä suoraan sinulta. 

3.10.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä.  
 
Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle palvelujentarjoajille 
kuten huolto-/palvelinkeskuksille.  
 
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan mukaisesta 
tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 DSGVO). 

3.10.5. Tallennus  

Tallennus jatkuu tavoitteen saavuttamisen jälkeen 3 kuukautta. Kun tietojen 
tallennusajat umpeutuvat, poistamme tietosi, ellei siihen löydy toista perusteltua 
syytä. 

3.11. Kirjallista kommunikaatiota koskeva tietosuoja  

Haluaisimme viitata siihen, että sähköpostitse tapahtuvassa tiedonsiirrossa  
saattaa olla turva-aukkoja ja että välitys tapahtuu yleensä ainoastaan koodattuna. 
Jos sinulla on jotakin tätä vastaan, on käytettävä tehokkaampia suojausmenetelmiä.  

3.11.1. Käsiteltävät tiedot 

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilötiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 

• Kommunikointitiedot (esim. puhelin, sähköposti) 
 

Lisäksi kaikki tiedot, jotka ovat kommunikaation sisältö, esim. 

• Sopimuksen perustiedot (sopimussuhde, tuotteen tai sopimukset 
tuomat edut)  

• Asiakashistoria  

• Sopimuksen laskutus- ja maksutiedot  
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• Suunnittelu- ja ohjaustiedot  

3.11.2. Käsittelyn laillisten perusteiden tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi kulloinkin kirjallista kommunikaatiota koskevien 
lakimääräysten mukaisesti. Kyseessä voi siis olla kysely, tilaus, projektia 
koskeva ilmoitus tms. 

 
Käsittely tapahtuu sen vuoksi joko  

• oikeutettuun intressiin (art. 6 kohta 1 kirjain f DSGVO). 

• jotta voimme panna kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöön tai 
toteuttaa ennen sopimuksen allekirjoittamista sovittuja toimenpiteitä 
kyseisten henkilöiden pyyntöjen perusteella (art. 6 Abs. kohta 1 kirjain 
b DSGVO) tai 

• perustuu (mahdollisesti hiljaiseen) suostumukseesi (art. 6 kohta 1 
kirjain a DSGVO). 

3.11.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme saaneet kirjallisen 
kommunikaation puitteissa. 

3.11.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietojasi välitetään eteenpäin käsittelyn puitteissa yrityksemme, konsernimme 
tai yhteistyötä tekevien yritysten sisällä, yksittäisissä tapauksissa jakelijoiden 
tai yhteistyökumppanien toimesta myös kolmansiin maihin.  

 
Lisäksi tietoja voidaan välittää yrityksemme ulkopuolelle palvelujentarjoajille 
kuten huolto-/palvelinkeskuksille sekä markkinointiyrityksille.  
Jos tietoja välitetään kolmansiin maihin, tietojenvälitys on joko henkilökohtaisia 
tietoja koskevan asetuksen - art. 49 kohta 1 ja kohta 2 EU-DSGVO - ehtojen 
mukainen ja perustuu suostumukseesi tai se tapahtuu sopimuksen/ennen 
sopimuksen allekirjoittamista suoritetun, kyseisen henkilön hakemukseen 
perustuvan toimenpiteen perusteella tai meillä on takuut tietosuojan 
mukaisesta tietojesi käsittelystä kolmansissa maissa (Art. 46 Abs. 2 & 3 
DSGVO). 

3.11.5. Tallennus  

Tietojen tallennus tapahtuu vähintään niin kauan, kun liikesuhde jatkuu (esim. 
tekemäsi kysely/sopimussuhteen loppuun) Velvollisuutemme on noudattaa 
laissa määrättyjä tietojen tallennusaikoja. Kun tietojen tallennusajat 
umpeutuvat, poistamme tietosi, ellei siihen löydy toista perusteltua syytä. 

3.12. Hakemuksia koskeva tietosuoja 

Käsittelemme kaikki tiedot, jotka meille osoitetaan hakemuksen puitteissa. 

3.12.1. Käsiteltävät tiedot 

Tärkeät henkilötiedot, joita käsittelemme: 

• Henkilötiedot (nimi, osoite ja muut yhteystiedot) 

• Kommunikointitiedot (esim. puhelin, sähköposti) 

• Pätevyyttä koskevat tiedot 

• Ansioluetteloa koskevat tiedot 

• Tarvittaessa henkilötietojen erityinen luokitus (uskonto, ammattiliiton 
jäsenyys) 
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• muut tiedot, jotka löytyvät hakemuksesta 

• Aikarajat 

3.12.2. Käsittelyn laillisten perusteiden tavoitteet  

Käsittelemme tietojasi hakemuksesi puitteissa sopimussuhteen valmistelun 
yhteydessä.  

 
Käsittely tapahtuu sen vuoksi joko  

• esisopimuksen, henkilön kyselyyn pohjautuvan valmistelun yhteydessä 
(art. 6 kohta 1 kirjain b DSGVO sekä art. 88 DSGVO sekä § 26 BDSG) 

3.12.3. Lähteet  

Käsittelemme vain henkilökohtaisia tietoja, jotka olemme saaneet 
hakemuksesi yhteydessä. 

3.12.4. Henkilökohtaisten tietojen vastaanottaminen  

Tietosi välitetään käsittelyn puitteissa asiaa hoitavalle osastolle yrityksemme 
sisällä sekä mahdollisesti konsernimme sisällä. 

 
Jos lähetät hakemustoiveesi meille WhatsApp Business -sovelluksen kautta, 
WhatsApp Business käsittelee eri tietojasi, myös sellaisia, jotka eivät ole 
yhteydessä itse viestiin. Me emme pysty vaikuttamaan tähän käsittelyyn 
millään tavalla ja tietojen käsittely tapahtuu vain, kun itse päätät käyttää 
WhatApp Business -sovellusta. Lisätietoa WhatsApp Business -sovelluksen 
tietosuojasta löytyy sivuilta https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-
eea. 

3.12.5. Tallennus  

Tallennus tapahtuu hakuprosessin päätyttyä joko työsuhteen keston ajaksi tai, 
jos kyseessä on hylätty hakemus, 6 kuukautta hylkäyksen jälkeen. Jos 
haluamme tallentaa tietojasi pidemmän aikaa, kysymme sinulta siihen lupaa. 
Sen jälkeen kun tämä pisin mahdollinen tallennusaika on umpeutunut, tietosi 
poistetaan. Hakemuksen metatietoja säilytetään seuraavat 3 vuotta.  

4. Asianomaisten oikeudet  

Kun vastuussa oleva käsittelijä käsittelee tietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet: 

• Oikeus saada tietoa (kun käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, saat pyynnöstä tarkempaa 
tietoa asiasta) 

• Oikeus poistaa tiedot (tietyissä, tarvittaessa selvitettävissä olosuhteissa) 
• Oikeus tulla unohdetuksi (jos tietoja on välitetty eteenpäin, meidän täytyy pyytää 

vastaanottajaa poistamaan tiedot) 
• Oikeus tiedonsiirtoon (jos haluat, meidän täytyy siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle 

sellaisessa muodossa, että ne voidaan lukea koneella) 
• Oikeus oikaista tietojen luokitusta (jos ei oikein) 
• Oikeus esittää käsittelyyn liittyvä vastalause (tietyissä, tarvittaessa selvitettävissä 

olosuhteissa) 
• Oikeus oikaista tietoja, jos tiedot ovat virheellisiä. 
• Oikeus tehdä valistus valvontaviranomaiselle. (Valituksia ottaa vastaan ns. "one-stop-shop"-

periaatteen puitteissa oma vastaava valvontaviranomainen. Kyseessä siis joko oman maasi 
valvontaviranomainen tai Saksassa oman liittovaltion viranomainen. Seuraavassa on esitetty 
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eri Saksan liittovaltioiden valvontaviranomaiset: https://www.datenschutz-
wiki.de/Aufsichtsbehörden_und_Landesdatenschutzbeauftragte 

5. Syyt tietojen luovuttamiseen  

Liikesuhteemme puitteissa sinun tarvitsee luovuttaa meille vain henkilötietoja, jotka 
vaaditaan oikeustoimien käsittelyyn. Jos emme saa näitä tietoja, liikesuhde ei ole 
mahdollinen.  

6. Muuta  

Automaattista päätöksentekoa ei ole. Emme myöskään käsittele tietojasi päämääränä 
arvioida henkilökohtaisia näkökohtia (profiloiminen).  
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