
Tietosuojakäytäntö

ALLDATA Europe GmbH

Haluamme kiittää sinua kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan ja siitä, että olet käynyt
internet-sivuillamme. Yksityisyytesi on meille tärkeää vieraillessasi nettisivuillamme.

ALLDATA Europe GmbH (“ALLDATA”) suojaa asiakkaidensa, kumppaneidensa ja
muiden sivuillamme ALLDATAEurope.com (“ALLDATA nettisivu”) käyneiden (“käyttäjä”
tai “käyttäjät”) henkilökohtaisia tietoja. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa keräämämme
datan tyyppiä sekä sen käyttöä ja suojausta.

Mitä tietoa ALLDATA kerää?
Kaikki kirjautumiset ja tietojen haut sivuiltamme tallennetaan. Tämä informaatio tallentuu
järjestelmäämme tilastollisia tarkoituksia varten. Haetun tiedoston nimi, hakuaika,
siirretyn tiedon määrä, onnistuneet hakuraportit, selain ja hakijan verkkotunnus
tallennetaan.

Lisäksi tietoa hakevan tietokoneen IP-osoite tallennetaan.

Sinulla ei ole velvollisuutta paljastaa henkilöllisyyttäsi käydessäsi ALLDATA:n sivuilla.
Joissakin tapauksissa, esimerkikisi pyytäessäsi tietoa ALLDATA:lta, ladatessasi ohjelmia,
osallistuessasi esim. tarjouskampanjaan, saattaa ALLDATA pyytää sinua antamaan
henkilökohtaisia tietojasi (kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tms.)
esimerkiksi täyttämällä ja lähettämällä online-kaavakkeen (“henkilökohtaiset tiedot”). Voit
vapaasti päättää suostutko lähettämään näitä tietoja. ALLDATA informoi sinua
olennaisesta tietojesi käytön sisällöstä sekä tietojen mahdollisesta siirtämisestä
ALLDATA LLC:lle ja siihen sidoksissa oleviin yrityksiin pyytäen sinun suostumustasi
datan keräämiseen ja käyttämiseen. Voit myös milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

ALLDATA:n käyttämät henkilökohtaiset tiedot
ALLDATA käyttää tietojasi sopimussuhteeseen liittyvissä asioissa kuten sopimuksen
aloittaminen, asiakkaan perustaminen, asiakastietojen muokkaaminen, sopimuksen
lopettaminen, kyselyihin vastaaminen ja tekninen hallinnointi.

Lisäksi ALLDATA voi käyttää tietojasi ilmoittaakseen sinulle tuoteparannuksista,
erikoistarjouksista tai muista ALLDATA:n tuotteista ja palveluista. Käyttämällä
ALLDATA:n sivustoa suostut vastaanottamaan sähköposteja, tuotepromootioita,
uutiskirjeitä ja muuta tietoa mainostarkoituksessa. Antaessasi henkilökohtaisia
tietojasi ALLDATA ilmoittaa sinulle käyttävänsä tietoja markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle
Sivustoa ALLDATAEurope.com hallinnoidaan USA:sta, missä tietosuojakäytäntö
poikkeaa Saksan ja Euroopan Unionin käytännöistä. Huomaathan, että antamasi tiedot
sivustolle ALLDATAEurope.com voidaan siirtää myös muihin maihin missä ALLDATA
LCC ja siihen sidoksissa olevat yritykset sijaitsevat. ALLDATA LCC ja siihen sidoksissa
olevat yritykset saattavat käyttää tietojasi (katso aiemmin otsikko “Mitä tietoa ALLDATA
kerää ?”) ja heillä on oikeus tallentaa ja käyttää tietojasi samassa laajuudessa kuin
ALLDATA:lla.
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Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille
Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille ilman lupaa. Tietojasi ei myöskään
luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille jollei tällaista siirtoa tai luovutusta ole
edellytetty sopimussuhteessa - mukaan lukien kirjanpidolliset toimenpiteet - tai ilman
nimenomaista suostumusta. Voit milloin tahansa peruuttaa tällaisen suostumuksen.
Meillä ei ole aikomusta myydä, luovuttaa tai markkinoida mitään henkilökohtaisia tietoja
kolmansille osapuolille nyt tai tulevaisuudessa.

Tietojen poistaminen
Poistamme tietosi mikäli peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen ja käyttämiseen
ja jos kyseisiä tietoja ei tarvita alkuperäistä tarkoitusta varten tai jos tallentaminen on
lainvastaista muista syistä.

Oikeus informaatioon
Lähettämäsi kirjallisen pyynnön perusteella voimme informoida sinulle sinusta tallennetut
henkilökohtaiset tiedot

ALLDATA:n sitoutuminen tietosuojakäytäntöön
ALLDATA pyrkii noudattamaan kaikkia tarvittavia turvatoimia turvatakseen
henkilökohtaisia tietojasi kolmansilta osapuolilta. Emme kuitenkaan pysty täysin
takaamaan tietojesi turvallisuutta etenkään sähköisessä viestinnässä. Mikäli haluat
lähettää luottamuksellisia tietoja ALLDATA:lle suosittelemme, että lähetät ne kryptattuna
tai kirjepostina.

Tiedon kerääminen niiltä sivustoilta joihin meiltä on linkkejä tai muilta sivuilta
Sivulla Alldataeurope.com saattaa olla linkkejä muille sivustoille. Meillä ei ole
mahdollisuutta kontrolloida näiden sivujen sisältöä tai tietosuojakäytäntöjä tai evästeiden
käyttöä eikä sivustojen keräämää tietoa. Sama pätee mainoskumppaneidemme ja
sponsoreimme sivustoihin, joihin voidaan viitata sivuillamme olevissa bannereissa ja/tai
linkeissä. Emme ota vastuuta näiden sivujen sisällöstä tai tietosuojakäytännöstä. Mikäli
haluat tietoa kumppaneidemme sivujen tietosuojakäytännöstä, ole hyvä ja ole yhteydessä
suoraan näihin yrityksiin.

Evästeiden käyttö
Evästeitä voidaan tallentaa tietokoneellesi väliaikaisesti ja niiden ainoana tarkoituksena
on analysoida nettisivujemme käyttöä. Evästeet ovat verkkoselaimen tuottamia pieniä
tiedostoja jotka tallennetaan käyttäjän verkkoselaimen kovalevylle käyttäjän
kommunikoidessa verkkoselaimen kanssa ja niiden avulla järjestelmä voi tehdä
päätelmiä käyttäjästä. Evästeet ovat alalla käytössä oleva standardi ja niiden myötä vältyt
syöttämästä samoja vaadittuja tietoja käydessäsi verkkosivuilla. Verkkoselain, joka
asettaa evästeen voi lukea, muokata ja tuhota evästeen. Lähes kaikki verkkoselaimet
sallivat evästeiden käytön eston, evästeiden poistamisen tai varoituksen evästeiden
käytöstä. Näistä toiminnallisuuksista löytyy lisätietoa mm. verkkoselaimesi
aputiedostoista. Huomaathan, että mikäli kieltäydyt vastaanottamasta evästeitä on
mahdollista että verkkosivusto tai jotkut sen toiminnot eivät toimi tarkoitetulla tavalla.

Google-analyysi
ALLDATAEurope.com käyttää Google-analyysiä eli yhtiön Google Inc. (“Google”)
tekemää verkon analyysipalvelua. Google-analyysi käyttää evästeitä, jotka ovat
koneellesi tallennettuja tekstitiedostoja ja sallivat verkonkäyttösi analyysin. Evästeen
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tuottama informaatio käyttämistäsi nettisivuista siirretään normaalisti ja tallennetaan
Googlen palvelimelle USA:han. Jos IP-osoitteen anonymiteetti on aktivoituna tällä
sivustolla, Google lyhentää ensin IP-osoitteesi Euroopan Unionin jäsenten tai muiden
Euroopan talousalueen jäsenten tekemän sopimuksen mukaiseksi. Poikkeustapauksissa
koko IP-osoite voidaan ensin siirtää Googlen palvelimelle USA:han, jossa IP-osoite
lyhennetään. Kuten näiden sivujen omistaja on pyytänyt niin Google käyttää informaatiota
analysoidakseen näiden nettisivujen käyttöäsi, kokoaa raportit nettisivujen aktiviteeteista
ja tuottaa muita palveluita verkkosivuston omistajalle verkkosivun online-käytöstä.
Google-analyysi ei yhdistä verkkoselaimesi IP-osoitteen tietoja Google:n muihin tietoihin.
Voit myös estää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa mutta huomaathan, että se voi
estää joidenkin toimintojen käytön verkkosivuilla. Lisäksi voit estää tietojesi keräämisen ja
käsittelemisen (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja evästeen käytön Googlen sivuilla. Lisää
tietoa osoitteista http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en tai
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (yleistä tietoa
Google-analyysista ja tietosuojakäytännöistä). Huomaathan että Google-analyysi on
laajennettu koodilla „gat._anonymizeIp();“ näillä sivustoilla IP-osoitteiden anonyymisen
keräämisen varmistamiseksi (käytetään myös nimitystä IP-suojaus).

Tietosuojaa koskevat kysymykset
Tietosuojaasi liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan sinua yhteyttä tietosuojasta
vastaavaan henkilöömme: datenschutz@ALLDATAEurope.com.

Tietosuojamuutokset
Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan muuttaa ajoittain. Muutetun version tunnistaa kohdan
“Viimeinen päivitys”päivämäärästä. Ole hyvä ja tarkista ehdot sivuiltamme ajoittain.

Viimeinen päivitys
Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 10.10.2011.

ALLDATA:n yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme pyydämme sinua kirjoittamaan
seuraavaan osoitteeseen:

ALLDATA Europe GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29
D-50672 Cologne
Germany
datenschutz@ALLDATAEurope.com

Tietojen käytön estäminen
Voit milloin tahansa vastustaa tietojesi käyttämistä osittain tai kokonaan lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen: datenschutz@ALLDATAEurope.com Poistamme tietosi mikäli
asiasta ei ole kanssasi muuta sovittu.
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