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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 
Henkilötietojen käsittely 

Olemme tänään 10.5.2018 ottaneet käyttöön Processpumpar Norden AB:n uuden 

tietosuojakäytännön. 

Tarkoitus 

Huolehdimme yksityisyydensuojastasi. Voit tuntea olosi turvalliseksi antaessasi meille 

henkilötietojasi. Olemme sen vuoksi laatineet tämän voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön 

perustuvan tietosuojakäytännön. Siinä kuvataan, miten toimimme oikeuksiesi ja 

yksityisyydensuojasi turvaamiseksi. 

Tietosuojakäytännön avulla saat tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi, mihin käytämme niitä, 

kenelle ja millä edellytyksillä niitä luovutetaan sekä millä tavoin voit turvata omat oikeutesi. 

Tausta 

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti täyttääksemme velvoitteemme sinua kohtaan. 

Lähtökohtanamme on se, ettemme käsittele henkilötietoja laajemmin kuin kussakin tilanteessa on 

tarpeellista, ja pyrimme aina käyttämään yksityisyyden kannalta vähiten arkaluonteisia tietoja. 

Tarvitsemme henkilötietojasi myös voidaksemme tarjota hyvää palvelua esimerkiksi 

markkinoinnissa, seurannassa ja tiedottamisessa. Saatamme tarvita henkilötietojasi myös 

voidaksemme noudattaa lakeja ja voidaksemme tehdä asiakas- ja markkinointianalyyseja. 

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin. 

Suuntaviivat 

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Käsittelemme henkilötietoja vain silloin, kun meillä on siihen oikeudellinen perusta. Käsittelemme 

henkilötietoja vain sellaisissa tapauksissa, joissa se on tarpeellista sopimus- ja lakisääteisten 

velvoitteidemme täyttämiseksi. Seuraavassa on esimerkkejä käsittelemistämme henkilötiedoista. 

Saatamme käsitellä seuraavia henkilötietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun asiakkaana: 

• Nimi

• Sähköpostiosoite
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• Puhelinnumero

• Rekisteröinnin yhteydessä oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti antamasi tiedot

Saatamme käsitellä seuraavia henkilötietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun työntekijänämme: 

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Syntymäaika

• Käyttäjätunnus/työntekijänumero

• Valokuvat

• Maksukortin numero, pankkitili ja muut pankkiasioihin liittyvät tiedot

• Rekisteröinnin yhteydessä oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti antamasi tiedot

Miten saamme henkilötietojasi käyttöömme? 

Jos olet työntekijämme, pyrimme mahdollisuuksien mukaan hankkimaan suostumuksesi ennen 

henkilötietojesi käsittelyn aloittamista. Jos olet asiakkaamme, pyydämme suostumuksesi myös 

niissä tapauksissa, joissa tarvitsemme kanssasi tekemämme sopimuksen täyttämiseen vaadittavien 

tietojen lisäksi muita henkilötietoja. Annamme näissä tapauksissa täytettäväksesi nimenomaiset 

suostumuslausekkeet, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Siinä tapauksessa emme enää käsittele 

henkilötietojasi tai kerää uusia, ellei se ole tarpeellista velvoitteidemme täyttämiseksi sopimuksen 

tai lain mukaan. On hyvä pitää mielessä, että suostumuksen peruuttaminen saattaa merkitä sitä, 

ettemme voi täyttää velvoitteitamme sinua kohtaan. 

Saamme henkilötietojasi käyttöömme myös seuraavilla tavoilla: 

• Annat itse tietoja suoraan meille

• Tietoja rekisteröityy vieraillessasi verkkosivuillamme

• Annat tietoja ottaessasi yhteyttä työntekijöihimme

• Annat tietoja tilatessasi uutiskirjeitä ja muita lähetyksiä

• Annat tietoja vastatessasi kyselyihimme ja tutkimuksiimme

• Annat tietoja, kun otat meihin yhteyttä, haet yhtiöstämme työpaikkaa tai otat yhteyttä

meihin jollain muulla tavoin

Mitä tietoja annamme sinulle? 

Kun keräämme henkilötietojasi ensimmäistä kertaa, ilmoitamme sinulle, miten olemme saaneet 

henkilötiedot käyttöömme, mihin niitä käytämme, mitä oikeuksia sinulla on 

tietosuojalainsäädännön nojalla ja miten voit turvata oikeutesi. Saat myös tietää, kuka on 

vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja miten voit ottaa yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää 

tai haluat tehdä meille henkilötietojasi ja/tai oikeuksiasi koskevan pyynnön tai kyselyn. 
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Käsitelläänkö henkilötietoja turvallisella tavalla? 

Kehitämme menettely- ja työtapoja, joiden avulla voimme käsitellä henkilötietojasi turvallisesti. 

Lähtökohtaisesti vain ne työntekijämme ja muut organisaatioomme kuuluvat henkilöt, jotka 

tarvitsevat henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseen, saavat tietojasi käyttöönsä. 

Noudatamme useita tietoturvaa koskevia toimintaperiaatteita henkilötietojesi turvallisuuden 

varmistamiseksi. 

Siirrämme henkilötietoja vain niissä tapauksissa, joista on nimenomaan kerrottu tässä 

tietoturvakäytännössä. 

Milloin luovutamme edelleen henkilötietojasi? 

Lähtökohtanamme on se, ettemme luovuta henkilökohtaisia tietojasi kolmannelle osapuolelle, 

ellet ole antanut siihen suostumustasi tai jos se ei ole tarpeellista sopimus- tai lakisääteisten 

velvoitteidemme täyttämiseksi. Jos luovutamme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, laadimme 

salassapitosopimuksen sekä varmistamme, että henkilötietoja käsitellään turvallisella tavalla. 

Vastuu 

Processpumpar Norden AB toimii rekisterinpitäjänä, mikä merkitsee sitä, että vastaamme 

henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksiesi suojelusta. Jos haluat päivittää, oikaista tai poistaa 

sinusta rekisteröimiämme tietoja tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi, pyydämme 

ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@ppab.se. 

Uuden asetuksen astuessa voimaan toukokuussa 2018 yhtiömme järjestää oman koulutuksen 

kaikille yrityksiemme työntekijöille. Sisällytämme tietosuoja-asetusasiat (GDPR) myös jokaisen 

uuden työntekijän koulutusohjelmaan.  
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