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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Tämä kännös ei ole virallinen käännös, ja se annetaan sinulle vain välineenä ymmärtää alkuperäistä 
asiakirjaa. Englanninkielinen versio on aina etusijalla, jos englanninkielisen version ja tämän käännöksen 
välillä on eroja. Diversey ei ota vastuuta virheistä, puutteista tai epäselvyyksistä käännöksessä. Jokainen 
henkilö tai yhteisö, joka luottaa käännettyyn sisältöön, tekee sen omalla vastuullaan. Jos olet epävarma, katso 
virallinen englanninkielinen versio. Jos haluat kiinnittää huomioamme käännösvirheeseen tai 
epätarkkuuteen, lähetä meille sähköpostia osoitteessa: attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 
Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com 

 

Diversey (”yhtiö”) ottaa huomioon tietosuojaan liittyvät huolenaiheet. Tämä tietosuojakäytäntö 
(”tietosuojakäytäntö”) koskee henkilötietoja (kuten määritelty jäljempänä), joita kerätään diversey.com-
verkkosivustossa ja yhtiön muissa verkkosivustoissa, jotka sisältävät linkin tähän tietosuojakäytäntöön 
(yhteisesti ”sivusto/sivustot”). Tämä tietosuojakäytäntö sisältyy, perustuu ja kuuluu hallinnollisesti 
verkkosivuston tiettyihin käyttöehtoihin (”ehtoihin”), jotka koskevat yhtiötä ja sivuston käyttäjää (”sinua”). 
Jos tässä mainittuja ehtoja ei määritellä tietosuojakäytännössä, niiden merkitys määräytyy verkkosivuston 
käyttöehtojen mukaan. 

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, millaisia tietoja sivustoissa kerätään, miten tietoja saatetaan käyttää, 
kenen kanssa ne saatetaan jakaa ja miten tiedot suojataan. Kerromme myös, miten voit tavoittaa meidät 
pyytääksesi meitä päivittämään viestintäasetuksiasi tai vastaamaan tietosuojakäytäntöämme koskeviin 
kysymyksiin. 

Huomaa, että tässä tietosuojakäytännössä ei käsitellä tietojen käyttöä ja luovuttamista 
liikekumppaneillemme, jotka voivat tarjota palveluita sivustomme kautta tai joilla on linkki sivustoomme. 
Tällaisilla osapuolilla on omat käytäntönsä, joissa kuvataan heidän toimintaansa. 

 

Kerättävät tiedot 

Voit antaa (ja saatamme kerätä) sivustossa vieraillessasi tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, 
postiosoitteesi, koti-/matkapuhelinnumerosi, maksutilitietosi (kuten luottokortin tiedot), demografisia tietoja 
tai muita henkilötietoja (jäljempänä ”henkilötiedot”), kun käytät sivustoa esimerkiksi rekisteröityessäsi tiliä 
varten ja kun lähetät sisältöä tai olet vuorovaikutuksessa sivuston muiden käyttäjien kanssa muun muassa 
palautteen lähetystoiminnon kautta. Alla on lyhyt yleiskuvaus tietotyypeistä, joita keräämme sivustojemme 
kautta: 

Tiedot laitteiden kautta: Yhtiön älykkäät laitteet, sovellukset ja digitaaliset seurantaratkaisut (esim. 
IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak ja IntelliConsult) keräävät myös muita kuin henkilötietoja,  
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kuten laitteiden käyttötietoja, sijaintitietoja ja liiketoimintatiedon hallintaa koskevia tietoja. Jos 
mobiililaitteesi käyttää sovellustamme, saatamme kerätä sijaintitietoja kyseisestä laitteesta, jos olet 
hyväksynyt tällaisten tietojen käsittelyn. Tällaiset sijaintitiedot saatetaan pystyä yhdistämään muihin tietoihin 
siten, että ne johtavat henkilötietoihin. 

Arkaluonteiset henkilötiedot: Jos olet hyväksynyt tällaisten tietojen käsittelyn, saatamme myös kerätä tietoja, 
jotka paljastavat etnisen taustan, etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautumisen, poliittiset mielipiteet ja 
uskonnolliset tai filosofiset uskomukset tai jotka koskevat henkilön terveyttä tai työtapoja. Tällaisia tietoja 
kutsutaan toisinaan ”arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi”. 

Jos käytät ulkoista yhteisöpalvelua (esimerkiksi Facebook-, Google +- tai LinkedIn-tiliäsi), kun kirjaudut 
sivustoon tai olet vuorovaikutuksessa yhtiön kanssa muulla tavalla, saatamme kerätä nimesi ja muut tietosi 
käyttämästäsi yhteisöpalvelusta ja tilistä. Esimerkiksi avoimia työpaikkoja koskevilla sivuillamme voit 
käyttää yhteisöpalvelun tiliäsi, kun kirjaudut sisään tai lähetät meille (iCIMS-palveluntarjoajan kautta) 
dynaamisen ansioluettelon, joka päivittyy automaattisesti ajan kuluessa, kun päivität yhteisöpalvelun tiliäsi. 
Voit pysäyttää kaiken meneillään olevan tietojen jakamisen yhteisöpalvelun tilin asetuksissa. 

 

Evästeet 

Kun vierailet sivustossamme, me ja kolmannet osapuolet saatamme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti 
käyttämällä tekniikoita, kuten evästeitä, verkkopalvelinlokeja ja jäljitteitä. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, 
joita verkkosivustot ja sähköpostipalvelimet asettavat tietokoneeseesi tai muuhun internetiin liitettyyn 
laitteeseen, jotta selaimesi tai laitteesi voidaan tunnistaa yksilöllisesti tai jotta laitteeseesi voidaan tallentaa 
tietoja tai asetuksia. Selaimesi saattaa kertoa, miten saat ilmoituksen, kun vastaanotat tietyntyyppisiä 
evästeitä ja miten voit rajoittaa, poistaa käytöstä tai poistaa tiettyjä evästeitä. Huomaa kuitenkin, että ilman 
tiettyjä evästeitä et välttämättä pysty käyttämään kaikkia sivustojemme toimintoja. Saatamme esimerkiksi 
käyttää ja asettaa tiettyjä olennaisia evästeitä, joita käyttäjä tarvitsee sivuston osien välillä siirtymisen tai 
tiettyjen lomakkeiden täyttämisen tueksi. Tällaisten evästeiden estäminen tai poistaminen ennen niiden 
normaalia vanhentumispäivää saattaa aiheuttaa ongelmia. 

 

Automaattisesti kerätyt tiedot 

Verkkopalvelimemme voivat kirjata tietoja, kuten laitteesi ja käyttöjärjestelmäsi tyypin, selaimen tyypin, 
toimialueen, laitetunnuksen, internet-protokollan (”IP:n”) osoitteen ja muut järjestelmäasetukset, 
järjestelmäsi käyttämän kielen sekä laitteesi sijaintimaan ja aikavyöhykkeen. Verkkopalvelimen lokit voivat 
myös tallentaa tietoja, kuten verkkosivun osoitteen, jonka kautta siirryit sivustoomme, sekä sen laitteen IP-
osoitteen, jota käytät internet-yhteyden muodostamiseen. 

Jotta voimme hallita, mitkä verkkopalvelimet asettavat ja käyttävät evästeitä sekä keräävät tietoja 
automaattisesti, saatamme sijoittaa verkkosivuillemme tunnisteita, joita kutsutaan jäljitteiksi. Ne ovat pieniä  
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tiedostoja, joiden avulla voimme ymmärtää sivustomme käyttäjien toimintaa. Lähettämissämme 
sähköpostiviesteissä saatetaan käyttää samanlaista tekniikka, joka voi mahdollistaa evästeiden asettamisen tai 
käyttämisen sekä ilmoittaa meille, oletko vastaanottanut sähköpostin, avannut sen ja napsauttanut viestissä 
olevia linkkejä. 

Lisäksi keräämme meille antamiasi tietoja, kun suoritat sivustohakuja, teet tilauksia, uusit palveluita (myös 
käyttämiesi tuotteiden osalta), muokkaat profiilisi tietoja, kommunikoit kanssamme puhelimen, sähköpostin, 
tekstipalveluiden tai muiden tapojen välityksellä tai kun osallistut blogeihin ja keskustelupalstoihin tai 
julkaiset yhteisössä. 

 

Kolmannen osapuolen keräämät tiedot 

Sivustoissamme käytetään kolmannen osapuolen verkkoanalyysipalveluita, kuten Google 
Analytics -palveluita. Nämä palveluntarjoajat käyttävät evästeitä ja jäljitteitä tai muuta tekniikkaa, jotta 
voimme analysoida sivustojen käyttöä. Tällaisella tekniikalla kerätyt tiedot (mukaan lukien soveltuvin osin 
IP-osoitteesi) luovutetaan tai siirretään suoraan palveluntarjoajille, jotka käyttävät tietoja sivustojemme 
käytön arviointiin. 

Kolmannet osapuolet saattavat kerätä henkilötietoja verkkotoiminnastasi ajan kuluessa ja eri sivustojen 
kautta, kun käytät sivustojamme. Esimerkiksi sivustojemme tiettyjen upotettujen sisältöjen ja työkalujen 
kolmansien osapuolten palveluntarjoajat (kuten upotettu Twitter- tai Facebook-syöte tai blogin upotettu 
DISQUS-kommentointijärjestelmä tai mikä tahansa yhteisöpalvelu, jonka avulla kirjaudut sivustoomme tai 
lähetät tietoa sivustoomme) saattavat kerätä henkilötietoja suoraan sinulta, kun olet vuorovaikutuksessa 
tällaisten sisältöjen ja työkalujen kanssa. 

Sivustokohtaisia toimintatietojasi saatetaan kerätä, jotta kiinnostuksen kohteitasi vastaavaa mainontaa 
voidaan tarjota muissa verkkosivustoissa ja verkkopalveluissa. Voit valita, kerätäänkö tietojasi tällaiseen 
tarkoitukseen. Osallistumme kolmansien osapuolten hallinnoimiin mainontapalveluihin. Mainospalvelut 
saattavat seurata toimintaasi verkossa ajan mittaan keräämällä tietoja automaattisesti, esimerkiksi 
käyttämällä edellä mainittuja automaattisia tekniikoita, ja käyttää tietoja esittääkseen sinulle mainoksia, jotka 
sopivat kiinnostuksen kohteisiisi ja/tai jotka perustuvat aiempiin vierailuihin sivustoissamme. Me ja 
kolmansien osapuolten palveluntoimittajat saatamme käyttää ensimmäisen osapuolen evästeitä ja kolmannen 
osapuolen evästeitä joko yksin tai yhdessä sekä muita automaattisia keinoja ja tällaisten keinojen sekä 
muiden lähteiden kautta kerättyjä tietoja (i) ilmoittamaan, optimoimaan ja esittämään mainoksia (sisältäen 
mainokset, jotka perustuvat aiempiin vierailuihin sivustoissamme) ja (ii) raportoimaan mainosten 
näyttökerroista, mainospalveluiden muusta käytöstä sekä vuorovaikutuksesta näiden mainosten 
näyttökertojen ja mainospalveluiden kanssa (mukaan lukien, miten ne liittyvät vierailuihin sivustoissamme). 

Keräämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin on kohtuullisesti tarpeellista ja merkityksellistä, jotta voit 
käyttää koko sivustoamme ja sen ominaisuuksia sekä saada käyttöösi tuotteita, muita palveluita ja tukea. 
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Kerättyjen tietojen käyttö 

Saatamme käyttää sivustovierailujen yhteydessä sinusta saatuja tietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: 

• Henkilöllisyyden vahvistaminen 
• Lähettämiesi pyyntöjen, kyselyiden ja sovellusten käsittely, arviointi ja niihin vastaaminen 
• Tilien luonti, hallinnointi ja niihin liittyvä viestintä kanssasi 
• Yhteydenotot suoramarkkinointia varten, jos olet antanut siihen luvan. 
• Tietojen käsittely sinun tai yrityksesi ostamien/lisensoimien yhtiön tuotteiden ja palveluiden 

toimittamiseksi 
• Käyttöehtojen noudattamista koskevat yhteydenotot tarvittaessa 
• Käyttäjäprofiilisi ja sivustohistoriasi käyttöoikeuden myöntäminen 
• Tunnistettavissa olevien henkilötietojen kokoaminen ja poistaminen tietokokonaisuuden 

analysointipalveluiden suorittamiseksi edellyttäen, että olet antanut siihen suostumuksesi tai että 
käsittely on lain mukaan sallittua. Toiminta sisältää pseudonymisoidut ja nimettömiksi tehdyt tiedot. 

• Liiketoimintamme toiminta, arviointi ja parantaminen (mukaan lukien uusien tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen, viestinnän hallinta, markkinatutkimusten ja data-analytiikan suorittaminen, mainonnan 
ja markkinoinnin tehokkuuden määrittäminen ja hallinta, tuotteiden, palveluiden, sivustojen ja 
viestinnän analysointi ja mukauttaminen sekä kirjanpito-, auditointi-, laskutus-, täsmäytys- ja 
perintätoimien suorittaminen, jos olet antanut suostumuksesi tai jos niiden käsittely on lain mukaan 
sallittua). 

• Työhakemuksesi käsittely ja yhteydenotot koskien mahdollista työpaikkaa sivuston kautta 
lähetettyjen tietojen perusteella 

• Petoksilta suojautuminen ja petosten, luvattomien tapahtumien, vaatimusten ja muiden saatavien 
estäminen sekä riskille altistumisen ja laadun hallinta 

• Sovellettavien oikeudellisten vaatimusten, alan standardien sekä omien käytäntöjemme ja ehtojemme, 
kuten käyttöehtojen, noudattaminen ja valvonta 

• Sivuston koottujen käyttötietojen valvonta sisältäen muun muassa vierailijoiden kokonaismäärät ja 
tarkastellut sivut 

• Mukautettujen palveluiden ja seurantapalveluiden tarjoaminen 
• Velvoitteiden noudattaminen ja täyttäminen perustuen kaupalliseen sopimukseen, jonka osapuoli olet 

joko sinä tai sellainen taho, jonka kanssa olet työ- tai sopimussuhteessa. 

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista tai merkityksellistä edellä mainittuja 
tarkoituksia varten tai sovellettavan lain noudattamista, riitojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä tai 
tutkimuksissa auttamista varten. Kun henkilötietoja ei tarvitse enää säilyttää, ne poistetaan tietojen säilytys- 
ja poistokäytäntöjemme mukaisesti. 

 

Tietojen siirrot / Siirrot kolmansien osapuolten palveluntoimittajille 

Yhtiö saattaa siirtää sinulta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille, joita yhtiö 
käyttää tuotteiden sekä muun sisällön ja palveluiden toimittamisen tukemiseen. Sovellettavan lain salliessa  
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yhtiö voi luovuttaa automaattisesti kerättyjä ja muita kuin tunnistettavissa olevia henkilötietoja niistä 
kiinnostuneille kolmansille osapuolille, jotta kolmansia osapuolia voidaan auttaa ymmärtämään sivuston 
käyttöä, tarkastelua ja demografista rakennetta yhtiön kautta saatavilla olevia tiettyjä ohjelmia, sisältöjä, 
palveluita, mainoksia, kampanjoita ja/tai toimintoja varten. Yleisesti tällaisia tietoja luovutetaan 
tietosuojakäytäntöä vastaavien ehtojen mukaisesti, ja vastaanottajat rajoitetaan käyttämään tietoja 
tarkoitukseen, jota varten tiedot on annettu. 

Sovellettavan lain salliessa saatamme myös jakaa tiettyjä henkilötietoja tytäryhtiöillemme ja yhteisille 
markkinointikumppaneille tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten. Saatamme antaa 
henkilötietoja valtuutetuille jakelijoillemme, jotta voimme ottaa sinuun jatkossa yhteyttä pyyntöihisi liittyen 
tai pitää sinut ajan tasalla uusista toiminnoista. 

Yhtiö saattaa käyttää kolmannen osapuolen maksukäsittelypalveluja. Henkilötietojasi saatetaan luovuttaa 
tällaisille palveluntarjoajille suorittamiesi maksutapahtumien tai muiden tapahtumien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiö siirtää tällaisia tietoja vain sellaisille kolmansille osapuolille, jotka suostuvat suojaamaan kyseisiä 
tietoja sopimuksessa määritetyllä tavalla, joka ei ole vähemmän rajoittava kuin yhtiön omat henkilötietojen 
suojaamista koskevat standardit. 

 

Siirrot maantieteellisen keräyspisteen ulkopuolelle 

Saatamme siirtää sinusta kerätyt henkilötiedot sellaisiin paikkoihin Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, jotka 
poikkeavat tietojen alkuperäisestä keräyspaikasta. Tällaisilla mailla ei välttämättä ole samoja tietosuojalakeja 
kuin maassa, jossa tiedot annettiin alun perin. Kun siirrämme tietojasi kansainvälisesti, ne suojataan tässä 
tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla ja sovellettavan lain mukaisesti. 

 

Lain edellyttämät siirrot 

Sovellettavan lain salliessa saatamme luovuttaa sinusta tietoja; (i) jos sitä edellyttää laki, säädös tai 
oikeudellinen prosessi, kuten haaste; (ii) vastauksena valtiollisten yksiköiden kuten 
lainvalvontaviranomaisten pyyntöihin; (iii) jos uskomme, että tietojen antaminen on tarpeellista tai 
tarkoituksenmukaista fyysisen, taloudellisen tai muun vahingon, vaurion tai menetyksen estämiseksi; tai (iv) 
epäiltyä tai tosiasiallista laitonta toimintaa koskevan tutkinnan yhteydessä. 

 

Vaihtoehdot 

Jos haluat päivittää tai muokata tietojasi tai tilausasetuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä jäljempänä olevissa 
yhteystiedoissa kuvatulla tavalla. Joidenkin sivustojen asetuksia on mahdollista muokata itse kirjautumalla  
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omalle tilille. Voit myös peruuttaa mainoksia sisältävien sähköpostiviestien tilauksen napsauttamalla 
tilauksen peruutuslinkkiä, joka sisältyy lähettämiimme mainoksia sisältäviin sähköpostiviesteihin. Profiiliisi 
tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun ne on tallennettu järjestelmiimme asiakkaiden henkilötietoja 
koskevien pyyntöjen vakiomenettelyiden mukaisesti. 

Maasi tietosuojalain mukaan sinulla saattaa olla laillinen oikeus saada haltuusi henkilötiedot, joita 
säilytämme sinusta. Jos uskot, että henkilötiedoissa on virheitä, sinulla saattaa myös olla laillinen oikeus 
pyytää, että korjaamme tai muutamme tietoja. Jos haluat tehdä tällaisia pyyntöjä, kieltää henkilötietojesi 
käsittelyn tai peruuttaa suostumuksesi niiden käsittelyyn (tiettyjen maiden lakien mahdollistamat oikeudet), 
voit ottaa meihin yhteyttä jäljempänä olevissa yhteystiedoissa kuvatulla tavalla. 

 

Suostumus (arkaluonteisia henkilötietoja varten) 

Kuten mainittu edellä, saatamme kerätä arkaluonteisia henkilötietoja, jos annat siihen suostumuksesi. Jos 
haluat antaa suostumuksen arkaluonteisten henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön, jotta voimme toimittaa 
sinulle palveluita, joihin voi sisältyä tällaisten arkaluonteisten henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille, 
voit merkitä suostumisen vahvistavan valintaruudun käyttäjäasetuksissa. Jos mikään vaihtoehdoista ei vastaa 
vaatimuksiasi tai jos sinulla on muita kysymyksiä, ota meihin yhteyttä. 

 

Kieltäytyminen (kolmannen osapuolen siirroista) 

Luovutamme henkilötietoja kolmansien osapuolten kumppaneillemme tietojen siirtoa käsittelevässä osiossa 
kuvatulla tavalla. Jos haluat rajoittaa tai rajata henkilötietojesi luovuttamista kolmansille osapuolille, voit 
kieltää tietojen luovuttamisen kolmannelle osapuolelle muuttamalla profiilisi asetuksia tai ilmoittamalla siitä 
meille sähköpostilla tai kieltäytymispyyntölomakkeen avulla. Jos olet myöntänyt suostumuksen tiettyjen 
henkilötietojen keräämiseen tiettyihin käyttötarkoituksiin aiemmin, voit kieltää sen myöhemmin muuttamalla 
profiilisi asetuksia tai ilmoittamalla siitä meille sähköpostilla. Yhteystietomme ovat jäljempänä. 

 

Henkilötietojen suojaaminen 

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, mutta suojauskeinoistamme huolimatta emme voi luvata, että 
tietoturvaohjelmamme poistaa aina kaikki mahdolliset tietoturvariskit. Siksi vastuumme on rajoitettu 
käyttöehtojen mukaisesti. 

Yhtiö käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja kaikkien tietojen suojaamiseen ja tietoturvasta 
huolehtimiseen, mikä koskee kaikkia yhtiön sivustojen kautta kerättyjä henkilötietoja. Yhtiöllä on tiettyjä 
hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojakeinoja, joilla pyritään suojaamaan sivustojen kautta kerättyjä 
henkilötietoja. Henkilötiedot ja muut tiedot tallennetaan ylläpidettyihin ja suojattuihin ympäristöihin, joissa  
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käytetään hyväksyttyä ja alan standardien mukaista tietoturvaa. Yhtiö käyttää kaupallisesti kohtuullisia 
toimenpiteitä solmiakseen kumppanuuksia kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, jotta alan 
hyväksyttyjä standardeja noudatetaan tietojen keräämiseen, tallentamiseen, ylläpitämiseen, käsittelyyn ja 
säilyttämiseen myös henkilötietojen osalta. 

Edellä mainitusta huolimatta yhtiö ei voi kuitenkaan varmistaa, vakuuttaa eikä taata, että yhtiön keräämiä 
tietoja ei käytetä, luovuteta, muuteta tai tuhota järjestelmän toimintahäiriön tai suojakeinojemme kiertämisen 
vuoksi. 

Lisäksi on tärkeää, että hallitset sivuston käyttöoikeutta (esim. käyttäjätunnuksen ja salasanan hallinta) ja 
noudatat muita sovellettavia käyttöehtoja suojataksesi tilisi ja laitteesi luvattomalta käytöltä. 

 

Linkit kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja kolmannen osapuolen toiminta 

Sivustomme saattavat sisältää linkkejä muihin hyödyllistä tietoa sisältäviin verkkosivustoihin. 
Verkkosivustojen ylläpitäjät saattavat olla yrityksiä, jotka eivät ole sidoksissa meihin. Linkitetyillä 
verkkosivustoilla saattaa olla omat tietosuojakäytäntönsä, jotka suosittelemme tarkistamaan, jos vierailet 
linkitetyssä verkkosivustossa. Emme ole vastuussa sellaisten verkkosivustojen sisällöstä, jotka eivät ole 
sidoksissa meihin, emmekä sivustojen käytöstä tai tietosuojakäytännöistä. 

 

Valitukset 

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojen käytöstä, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä jäljempänä 
mainittua osoitetta. 

 

Riidanratkaisu 

Riita-asiat ratkaistaan käyttöehtojen mukaisesti. 

 

Henkilöstöhallinnon tiedot 

Yhtiö saattaa kerätä henkilötietoja, jotka liittyvät yhtiön avoimia työpaikkoja koskevan sivun kautta 
toimitettuihin työhakemuksiin, kuten ansioluetteloja ja muita tietoja, jotka ovat merkityksellisiä 
sivustoissamme ilmoitettujen työpaikkojen kannalta. Tällaisiin henkilötietoihin sovelletaan tämän asiakirjan 
sisältämiä käyttöehtoja. Sinun on suostuttava sellaisten henkilötietojen toimittamiseen, jotka lähetetään 
avoimia työpaikkoja koskevan sivumme kautta. 
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Fuusiot, yritysostot ja uudelleenjärjestelyt 

Jos koko yhtiö tai sen osa tai varat ostetaan, järjestetään uudelleen tai sulautetaan kolmannen osapuolen 
kokonaisuuteen, pidätämme tällaisissa olosuhteissa oikeuden siirtää tai luovuttaa käyttäjiltä kerätyt tiedot 
fuusion, yritysoston, myynnin tai muun hallintamuutoksen yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa vaadimme, 
että ostaja tai kolmas osapuoli sitoutuu käsittelemään sivustoja tavalla, joka ei ole vähemmän rajoittava kuin 
tietosuojakäytännössä tai käyttöehdoissa määritetyt tavat. 

 

Tärkeysjärjestys 

Tämä tietosuojakäytäntö on käyttöehtojen alainen, mukaan lukien rajoituksetta kaikki siinä esitetyt 
vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitukset. Jos tämän tietosuojakäytännön ja käyttöehtojen välillä on 
ristiriita, noudatetaan käyttöehtoja. 

 

Tietosuojakäytännön päivitykset 

Yhtiö voi harkintansa mukaan päivittää tietosuojakäytäntöä ajoittain ilmoittamatta siitä sinulle ennakkoon, 
jos henkilötietoja koskevat käytännöt muuttuvat tai jos sovellettavat lait sitä edellyttävät. Sivustoissamme 
julkaistaan päivitetty versio, jonka yläosassa ilmoitetaan, milloin se on viimeksi päivitetty. 

Tarkistamalla sivun säännöllisesti pysyt ajan tasalla tietosuojakäytännön muutoksista. Jos muutokset 
muuttavat oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi olennaisesti, ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin 
ilmoittaaksemme muutoksista sinulle. Saatamme esimerkiksi lähettää viestin sähköpostiosoitteeseesi, jos se 
on tiedossamme, tai luoda ponnahdusikkunoita tai vastaavia ilmoituksia, kun käytät sivustoa ensimmäistä 
kertaa sen jälkeen, kun tällaiset olennaiset muutokset on tehty. Muutettu tietosuojakäytäntömme tulee 
automaattisesti voimaan päivityksen julkaisupäivänä, mutta (a) emme käytä aiemmin kerättyjä 
henkilötietojasi ilman suostumustasi tavalla, joka on ristiriidassa tietojen vastaanottamisen aikaan voimassa 
olleen tietosuojakäytännön kanssa, ja (b) jos et hyväksy tietosuojakäytännön muutoksia, voit irtisanoa tilisi ja 
lopettaa sivuston käytön. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutettu tai päivitetty 
tietosuojakäytäntö on tullut voimaan, annat ymmärtää, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt 
tietosuojakäytännön nykyisen version. 

 

EU:n asukkaat 

Jos asut EU:ssa ja käytät sivustoamme EU:n asukkaille tarjottujen tuotteiden tai palveluiden ostamiseen tai 
jos keräämme, seuraamme ja/tai käsittelemme tai siirrämme sinusta kerättyjä henkilötietoja tai henkilötietoja, 
jotka lähetät meille sivuston kautta, tietojasi hallitaan tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavien ehtojen 
mukaisesti sekä noudattaen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) vaatimuksia (asetus (EU) 2016/679). 
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Siirrot EU:n ulkopuolelle 

Jos asut EU:ssa ja jos henkilötietosi kerätään sivustomme kautta, saatamme siirtää tiedot kolmansille 
osapuolille tietojen käsittelyä ja hallintaa varten tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Kolmansien 
osapuolten tietojenkäsittelijöiden tai rekisterinpitäjien kanssa tehdyt kaupalliset sopimukset noudattavat 
EU:n komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiosopimuslausekkeita (sellaisina kuin ne ovat 
muutettuina). 

 

Suostumus 

Kaikki vierailijat, lukuun ottamatta yhtiön tai sen konsernin yritysten nykyisiä asiakkaita ja henkilöitä, jotka 
ovat pyytäneet tietoja yritysten palveluista ja tuotteista aiemmin, voivat halutessaan suostua henkilötietojensa 
keräämisen, seurantaan ja käyttöön. Emme kerää henkilötietoja sinusta, ellet hyväksy tässä 
tietosuojaselosteessa kuvattuja tietokäytäntöjä. Suostumuslomake: Diversey kerää, seuraa ja voi välittää 
henkilötietoja, joita saatat antaa tämän sivuston kautta tai joita Diversey voi saada automaattisten työkalujen, 
evästeiden ja muiden tietojen louhintatoimintojen avulla. Diversey käyttää henkilötietoja tarjotakseen ja 
toimittaakseen palveluita, jotka liittyvät verkkosivustojemme kautta käytettäviin tuotteisiin ja palveluihin, 
tietojen analysointitoimintoihin ja tietojesi tallentamiseen tai käsittelyyn sovellettavan lain ja muiden tässä 
tietosuojaselosteessa esitettyjen toimintojen mukaisesti. Jos annat suostumuksesi tällaisiin henkilötietojesi 
käyttötarkoituksiin, merkitse seuraava valintaruutu:  Kyllä: ________ 

 

Kieltäytyminen/Korjaukset 

Kaikilla vierailijoilla on oikeus kieltäytyä tai peruuttaa suostumuksensa tietojen keräämiseen tai käyttöön. 
Jos peruutat suostumuksesi, huomaa, että se voi estää tai rajoittaa kykyämme tarjota sinulle tiettyjä palveluita 
ja suorittaa tiettyjä toimintoja. Voit kuitenkin jatkaa sivustojen käyttöä käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön 
mukaisesti. 

Voit myös tarkastella ja muuttaa käyttäjätietojen asetuksia, suojausasetuksia ja suostumustasi koskevia 
asetuksia tilisi koontinäytössä luomalla käyttäjäprofiilin sivustossamme tai lähettämällä sähköpostia alla 
olevissa yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen. Jos olet EU:n asukas, voit myös kieltäytyä suostumuksista 
tai peruuttaa niitä, pyytää korjaamaan kerätyissä tai lähetetyissä tiedoissa olevia virheitä ja pyytää, että 
henkilötietosi poistetaan tai tyhjennetään ilmoittamalla siitä alla olevien yhteystietojen linkin kautta. Jos 
peruutat suostumuksen, yhtiö poistaa tai tyhjentää asiaankuuluvat kerätyt henkilötiedot. 
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Ota yhteyttä 

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen tähän tietosuojakäytäntöön tai jos haluat päivittää sinusta 
ja asetuksistasi keräämiämme tietoja, ota meihin yhteyttä: 

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD 

privacy@diversey.com 
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