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Verkon tietosuojalauseke

BELIMO Finland Oy

Tässä verkon tietosuojalausekkeessa kuvataan se laajuus, käyttötarkoitus ja tapa, kuinka  
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa käsittelee henkilötietojasi käydessäsi verkko-
sivustollamme. Suhtaudumme henkilötietojesi suojaamiseen hyvin vakavasti ja noudatamme henkilötietojen 
käsittelyssä sovellettavia tietosuojaoikeudellisia määräyksiä.

Tietoja muista Belimo-yhtiön tietojenkäsittelyistä löytyy yleisestä tietosuojalausekkeesta seuraavasta linkistä: 
yleinen tietosuojalauseke.

1.1. Henkilötietojen käsittely.
Käydessäsi verkkosivustollamme me keräämme ja tallennamme seuraavat henkilötietosi:

1.1.1. Rekisteröinti verkkosivustolla kyselyitä varten
Seuraavia palveluita varten sinun on rekisteröidyttävä verkkosivustolla:

  ■ jonkin projektiluettelon tallennus (esim. ostoskori)
  ■ hintakysely tallennetun ostoskorin kautta
  ■ tilaukset
  ■ hintaluettelon lataus
  ■ ohjelmiston lataus, ml. päivityspalvelu
  ■ uutiskirjeen tilaaminen (katso lisätietoja myös kohdasta 1.5).

Rekisteröintiä varten me tallennamme yleensä seuraavat tiedot:

  ■ sukunimi, etunimi
  ■ osoitetiedot
  ■ puhelinnumero, voimassa oleva sähköpostiosoite
  ■ käyttäjänimi ja salasana
  ■ yrityksen nimi.

Rekisteröintilomakkeen tiedot me tallennamme vastaavien kyselyiden tai niihin liittyvien jatkokysymysten 
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käsittelyä ja niihin vastaamista varten. Näitä tietoja emme luovuta eteenpäin ilman sinun suostumustasi.

Jos sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja jos henkilötietojen käsittelyyn on annettu suostumus, 
käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta tai tietosuoja-asetuksen 13 
artiklan 1 kohta. Jos tietoja käsitellään sopimuksen täyttämiseksi rekisteröidyn henkilön kanssa mukaan lukien 
sopimusta edeltävät toimenpiteet, oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta 
tai tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohta.

1.2. Evästeiden käyttö.
Käytämme verkkosivustollamme evästeitä tehdäksemme sen helppokäyttöiseksi ja varmistaaksemme tietyt 
toiminnot, kuten esim. ostoskorin toiminnan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan ti-
etokoneellesi tai mobiilipäätelaitteellesi. Kun jokin eväste aktivoidaan, selaimesi voidaan tunnistaa sen avulla 
ja evästeeseen sisältyviä tietoja voidaan käyttää. Tässä yhteydessä ei tallenneta sellaisia henkilötietoja, jotka 
voitaisiin kohdistaa johonkin tiettyyn henkilöön. 

Käytämme verkkosivustollamme seuraavia evästeluokkia:

  ■ Istuntoevästeet, jotka poistetaan selainistunnon lopettamisen jälkeen automaattisesti ja joilla esim. 
  voidaan antaa käyttöön ja tallentaa kieliasetukset tai ostoskori istunnon eri sivuilla.
  ■ Väliaikaiset tai pysyvät evästeet, jotka selaimen sulkemisen jälkeen jäävät tallennetuiksi tietokoneelle tai 
  mobiilipäätelaitteeseen, kunnes käyttäjä poistaa ne tai ne deaktivoidaan uloskirjautumisen jälkeen 
  (sisäänkirjautumiseväste). Selain tunnistaa tallennetut evästeet käytäessä myöhemmin verkkosivustolla ja 
  silloin tallennetut asetukset ovat jo aktivoituina.
  ■ Kolmansien palveluntarjoajien suorituskykyevästeet verkkoanalyysiä varten, jotta voimme parantaa 
  verkkosivustoamme ja optimoida sen sisältöjä (katso Google Analytics).

Yleisimmät selaimet tarjoavat mahdollisuuden sallia evästeet kokonaan tai osittain, tai käyttäjä voi poistaa 
evästeet omalta tietokoneeltaan käyttämällä selaimensa vastaavaa toimintoa. 

Verkkosivustomme tiettyjä toimintoja voi käyttää vain rajoitetusti, jos asetuksiin tehdään tällaiset muutokset.

Jos EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan, oikeusperuste teknisesti tarvittavien evästeiden käyttöön on 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta tai tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 1 kohta ja 2 kohta. Oi-
keusperuste evästeiden käyttöön analyysitarkoituksiin on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta 
a tai tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 1 kohta.

1.3. Google Analytics -palvelun käyttö.
Käytämme verkkosivustollamme palvelua “Google Analytics”, jonka tarjoaa Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, USA) verkkosivustokäyntiesi analysointia varten. Evästeiden keräämät 
tiedot lähetetään yleensä jollekin Google-palvelimelle USA:ssa ja tallennetaan sinne. Käyttäjien IP-osoitteet ly-
hennetään EU:n ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden sisäpuolella. Tämän lyhennyksen ansiosta ei käyttä-
jän IP-osoitteessa ole kohdistusta henkilöön. Google Inc. -yhtiön kanssa solmimamme toimeksiantotietojen 
käsittelyä koskevan sopimuksen puitteissa tämä yhtiö laatii kerättyjen tietojen perusteella verkkosivustokäyn-
tien ja verkkosivustoaktiviteetin arvioinnin ja tuottaa internetin käyttöön liittyvät palvelut. Google Analytics 
-palvelun puitteissa selaimen välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä Googlen muihin tietoihin.

http://www.belimo.com


Versio toukokuu 2018 www.belimo.com

Tästä löydät lisätietoja Google Inc. -yhtiön tietojen käytöstä:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöäsi koskevien tietojen tallentamisen (mukaan lukien 
IP-osoitteesi) Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ohjelman Google Analyt-
ics Opt-out Browser Add on ja asentamalla sen.  

Jos EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan, oikeusperuste Google Analytics -yhtiön käyttöön on tieto-
suoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta tai tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 1 kohta ja 2 kohta.

1.4. Akamai-yhtiön Content Delivery Network (CDN).
Akamai on Content Delivery- ja Cloud-infrastruktuurien palveluntarjoaja, joka levittää, nopeuttaa ja suojaa 
verkkosovelluksia. Maailmanlaajuisesti käytettäviä Akamai-palvelimia valvoo Akamai Technologies, Inc.,  
Cambridge, MA, USA. 

Me käytämme Akamai-palveluita verkkosivustomme nopeuttamiseen, niin että ne voivat tarjota maailmanlaa-
juisesti hyväksyttävissä olevan vastausajan.

Akamai välittää jokaisen tietojenkäsittelyn yhteydessä henkilötietoja (esim. lokitiedostoista kuten IP-osoitteet) 
USA:han, koska tiettyjä palvelimia lokitietojen käsittelyä varten on vain USA:ssa. Jotta nämä henkilötietojen 
tiedonsiirrot voidaan suorittaa EU:sta USA:han tietosuojan mukaisesti, Akamai on sertifioitu Privacy Shield 
Programm -ohjelmassa. Lisäksi Belimo ja Akamai ovat hyväksyneet EU:n vakiosopimuspykälät. Nämä so-
pimukset ovat voimassa myös eri Akamai-yhtiöiden välillä niiden kesken.

Jos EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan, oikeusperuste Akamai-yhtiön käyttöön ja siihen liittyvään 
henkilötietojen käsittelyyn on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta tai tietosuoja-asetuksen 13 
artiklan 1 kohta ja 2 kohta.

1.5. Uutislehden lähetys.
Verkkosivullamme voit ilmoittautua Belimo-uutislehden tilaajaksi syöttämällä yhteystietosi ja voimassa olevan 
sähköpostiosoitteen. Ilmoittautumisen vahvistuksena me käytämme menetelmää Double-Opt-In. Se tarkoittaa 
sitä, että saat ennen ensimmäistä lähetystä vahvistussähköpostin, joka sinun täytyy vahvistaa. Vasta vahvis-
tuksen jälkeen saat uutislehtemme.

Antamasi suostumuksen tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä niiden käyttöön uutislehden 
lähettämistä varten voit milloin tahansa peruuttaa esim. uutislehti-sähköpostissa olevan peruutuslinkin kautta.

Uutislehden lähetykset mahdollistetaan sellaisten järjestelmien kautta, jotka ulkoiset palveluntuottajat antavat 
käyttöön. SmartFocus käyttää tietojasi ainoastaan mahdollistaakseen Belimo-yhtiölle uutislehtien automaat-
tisen lähettämisen. 

Jos EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan, oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn uutislehden 
lähettämistä varten on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta tai tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 
1 kohta.
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1.6. Sosiaalisen median liitännäisten käyttö.
Emme käytä verkkosivustollamme sosiaalisen median liitännäisiä, vaan ainoastaan linkkejä vastaaviin sivuihin 
tai sisältöihin.

1.7. Palvelimien lokitiedostot.
Jokaisen käynnin yhteydessä verkkosivustollamme järjestelmämme määrittää automaattisesti tietoja sivun 
esiin hakeneesta tietokoneesta ja tallentaa ne lokitiedostoihin. Nämä tiedot sisältävät esimerkiksi IP-osoitteen, 
käytetyn selaimen, vastaavan vieraillun verkkosivun, käynnin ajankohdan ja siirretyt datamäärät. Me emme 
käytä näitä tietoja tunnistaaksemme yksittäisiä käyttäjiä, eikä niitä analysoida markkinointitarkoituksia varten. 
Tietoja käsitellään meidän informaatioteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseksi ja ne poiste- 
taan 6 kuukauden kuluttua.

Jos EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan, oikeusperuste palvelimien lokitiedostojen tilapäiseen tallen-
nukseen on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta tai tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 1 kohta ja 
2 kohta.

1.8. 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 tietosuo-
ja-asetuksen 77 artikla). 

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kerran annettu suostumus tietojen käsittelyyn.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä kohdassa 1.10 annettuun osoitteeseen.

1.9 . Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.
Suojellaksemme henkilötietojasi suoritamme kohtuullisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joita paran-
netaan jatkuvasti teknisen kehityksen edistyessä.

Kaikki tiedot, jotka välität meidän verkkosivustollemme, kuten kyselyt tai sisäänkirjautumiset, siirretään selai-
mesi ja meidän palvelimemme välillä SSL:n (Secure Socket Layer) avulla salattuina. Tunnistat salatun yhtey-
den etuliitteestä “https://” selaimen osoiterivillä.
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1.10. Yhteystiedot.
BELIMO Finland Oy
Robert Huberin tie 16 C  
01510 Vantaa, Finland
Puhelin: +358 207 639 500 
Sähköposti: info@belimo.fi
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