Tietosuojailmoitus
1. Yleistä
Henkel AG & Co. KGaA, jäljempänä Henkel, kunnioittaa jokaisen sivustolla vierailevan henkilön
yksityisyyttä. Seuraavassa kerromme, millaisia tietoja Henkel kerää ja kuinka niitä käytetään. Lisäksi
perehdyt oikeuksiisi tietojen kohteena.
Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset julkaistaan tällä sivulla. Siksi voit milloin tahansa
tarkistaa, mitä tietoja keräämme ja käytämme.
Tämä tietosuojailmoitus ei koske verkkosivustoja, joihin pääsee Henkelin sivustoissa näkyvien
linkkien kautta.

2. Henkilötietojen kerääminen, käyttö ja käsittely
Vastuullisen tahon nimi: Henkel AG & Co. KGaA
Vastuullisen tahon osoite: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Saksa
Henkel käyttää henkilötietoja lähinnä tarjotakseen tämän sivuston käyttäjien käyttöön. Tietojen muu
käsittely perustuu vain muihin lakisääteisiin velvollisuuksiin tai lupiin tai kyseisen käyttäjän Henkelille
antamaan suostumukseen. Henkel tallentaa ja käsittelee tietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:
Kun käyttäjä siirtyy sivustoon, Henkel kerää ja tallentaa tietyt tiedot automaattisesti. Niitä ovat
päätelaitteen IP-osoite tai tunnus, joita tarvitaan pyydetyn sisällön lähettämiseksi, kuten sisältö,
tekstit, kuvat, tuotetiedot ja ladattavat tiedostot, käyttäjien toiminta sivustossa, kyseisen
päätelaitteen tyyppi, käytettävän selaimen tyyppi sekä käytön päivämäärä ja kellonaika.
Henkel tallentaa nämä tiedot korkeintaan 7 päiväksi tunnistamista varten ja väärinkäytön
estämiseksi.
Henkel käyttää näitä tietoja myös palvelun esittelyn, ominaisuuksien ja toimintojen parantamiseen
sekä yleiseen ylläpitoon.
Henkel poistaa tai anonymisoi IP-osoitteiden kaltaiset käyttötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita
mainittuihin tarkoituksiin.
Tietoja käsitellään ja käytetään lainsäädännössä sallitulla tavalla (1) sivuston toiminnan
varmistamiseksi tai siksi, että (2) Henkelillä on laillinen oikeus varmistaa, että sivusto toimii oikein ja
virheettömästi. Lisäksi tietoja käytetään toiminnan parantamiseen ja sivuston mukauttamiseen
käyttäjän tarpeisiin.

3. Oikeutesi tietojen kohteena / tietosuojavastuuhenkilö
Voit milloin tahansa käyttää oikeuttasi päästä käsiksi tietoihisi. Jos vaatimukset täyttyvät, voit lisäksi
käyttää seuraavia oikeuksia:
•

Oikeus pyytää korjaamaan tiedot

•

Oikeus pyytää poistamaan tiedot

•

Oikeus pyytää rajoittamaan tietojen käsittelemistä

•

Oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle

•

Oikeus siirtää tiedot (25.5.2018 alkaen)

Oikeus kieltää
Jos henkilötietojasi käsitellään Henkelin laillisen edun perusteella, sinulla on oikeus kieltää
henkilötietojesi käsittely koska tahansa henkilökohtaisista syistä. Tällöin Henkel lopettaa
käsittelemisen, ellei Henkelillä ole painavia syitä käsitellä tietojasi, ja nämä syyt ovat painavampia
kuin etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos käsittelyä tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos haluat kieltää tietojesi käsittelemisen tai sinulla on henkilötietoihisi liittyviä kysymyksiä tai
toiveita, lähetä sähköpostiviesti tai kirje tietosuojavastaavallemme: Frank Liebich, Henkel AG & Co.
KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (sähköpostiosoite:
Datenschutz@henkel.com).

