TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

MIKÄ ON HENKILÖTIETO JA MITÄ ON HENKILÖTI ETOJEN KÄSITTELY?
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää elossa olevaan,
luonnolliseen henkilöön. Esimerkiksi tietokoneella käsiteltävät kuvat ja äänitallenteet voivat olla henkilötietoja,
vaikkei niissä mainittaisi nimiä. Salatut tiedot ja erilaiset sähköiset henkilöllisyydet (esim. IP -numerot) ovat
henkilötietoja, mikäli ne voidaan yhdistää luonnollisiin henkilöihin.
Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimet. Jokainen henkilötietoihin kohdistuva
toimi on käsittelyä, riippumatta siitä, onko tietojen käsittely automaattista vai ei. Tavallisia henkilötietojen
käsittelytoimia ovat esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen,
muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen.

KUKA VASTAA KERÄÄMISTÄMME HENKILÖTIEDOISTA?
Oy Skandinaviska Träimport Ab, Y-tunnus 0149406-5, Laakerikatu 16, 15700 Lahti, on rekisterinpitäjä, joka
vastaa yrityksen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA TYÖNTEKIJÄNÄ JA MITÄ TARKOTUKSIA VARTEN (MIKSI ) TIEDOT
KERÄTÄÄN?
(Talousprosessi, HR)

TARKOITUKSET

SUORITETTAVAT KÄSITTELYT

Palkkojen maksaminen,
verojen maksaminen,
vakuutukset, työterveyshuolto

Palkka- ja
aikaraportointiohjelmat

HENKILÖTIETORYHMÄT

Nimi, henkilötunnus
Yhteystiedot (sähköpostiosoite
ja puhelinnumero)
Tilinumero
Mahdolliset tiedot, jotka haluat
itse antaa
O I KEUSP ERUSTE : Työsopimuksen täytäntöönpano. Näiden henkilötietojesi kerääminen on tarpeen,
jotta voimme täyttää sitoumuksemme.
S ÄI LYTYSAI KA : Säilytysaika on työntekijän työsuhteen voimassaoloaika plus 10 vuotta.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA TYÖNTEKIJÄN OMAISENA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN (MIKSI )
TIEDOT KERÄTÄÄN?
(HR)

TARKOITUKSET
Luettelo omaisista

SUORITETTAVAT KÄSITTELYT

HENKILÖTIETORYHMÄT

Kaikilla työntekijöillä on
Nimi, puhelinnumero
johtamisjärjestelmän kautta
pääsy luetteloon, johon on
listattu omaiset.
O I KEUSP ERUSTE : Henkilötietoja kerätään kyseisen omaisen antaman suostumuksen perusteella.
S ÄI LYTYSAI KA : Säilytysaika on työntekijän työsuhteen voimassaoloaika.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA TYÖNHAKIJANA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN (MIKSI ) TIEDOT
KERÄTÄÄN?
(Rekrytointiprosessi, HR)

TARKOITUKSET

SUORITETTAVAT KÄSITTELYT

HENKILÖTIETORYHMÄT

Osaamisen rekrytointi
Hakemusten käsittely
Työhakemus, CV
O I KEUSP ERUSTE : Henkilötietoja säilytetään kyseisen työnhakijan antaman suostumuksen perusteella.
S ÄI LYTYSAI KA : Tietoja säilytetään rekrytointiprosessin ajan sekä suostumuksen perusteella
mahdollisesti pidempään.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA ASIAKKAANA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN (MIKSI ) TIEDOT
KERÄTÄÄN?
(Myyntiprosessi)

TARKOITUKSET

SUORITETTAVAT KÄSITTELYT

HENKILÖTIETORYHMÄT

Jotta voimme käsitellä ja hallita
tarjouksia/sopimuksia.

Asiakasrekisterit,
Nimi.
varausasiakirjat,
Y-tunnus.
verkkopalvelut, aikaraportointi, Yhteystiedot (esim. osoite,
kirjanpito.
sähköpostiosoite ja
Projektidokumentaatio.
puhelinnumero)
Maksujen käsittely (mukaan
Maksuhistoria
lukien luottotietojen
Maksutiedot
kerääminen
Luottotietoyrityksiltä saatavat
luottotietoyrityksiltä)
luottotiedot
O I KEUSP ERUSTE : Sopimuksen täytäntöönpano. Näiden henkilötietojesi kerääminen on tarpeen, jotta
voimme täyttää sopimuksen mukaiset sitoumuksemme.
S ÄI LYTYSAI KA : Niin kauan kuin sopimus on voimassa ja sen jälkeen 6 vuotta mahdollisten
reklamaatioasioiden käsittelyä varten.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA PROSPEKTINA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN (MIKSI ) TIEDOT
KERÄTÄÄN?
(Myyntiprosessi)

TARKOITUKSET

SUORITETTAVAT KÄSITTELYT

Markkinointi, uusien
asiakkaiden hankinta

Lista prospekteista,
uutiskirjeet, messukontaktit

HENKILÖTIETORYHMÄT

Nimi
Yhteystiedot (esim. osoite,
sähköpostiosoite ja
puhelinnumero)
O I KEUSP ERUSTE : Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen, jotta me tai mahdolliset uudet asiakkaat voimme
toteuttaa oikeutetun edun syventää kontaktia.
S ÄI LYTYSAI KA : Niin kauan kuin oikeutettu etu on olemassa. Henkilön pyynnöstä tiedot poistetaan
rekisteristä viipymättä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA TOIMITTAJANA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN (MIKSI ) TIEDOT
KERÄTÄÄN?
(Ostoprosessi)

T ARKOI TUKSET
Jotta voimme toteuttaa
yrityksen ostorutiinit ja
noudattaa vaatimuksia, jotka

S UORI TETTAVAT KÄSI TTELYT
Välttämätön käsittely yrityksen
lakisääteisten tai
viranomaispäätöksiin

H ENKI LÖTI ETORYHMÄT
Nimi.
Yhteystiedot (esim. osoite,
sähköpostiosoite ja

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
PEFC/FSC -sertifiointi asettaa
perustuvien velvoitteiden
puhelinnumero).
yritykselle.
noudattamiseksi
O I KEUSP ERUSTE : Sopimuksen täytäntöönpano. Näiden henkilötietojesi kerääminen on tarpeen, jotta
voimme täyttää sopimuksen mukaiset sitoumuksemme.
S ÄI LYTYSAI KA : Siihen asti kunnes osto on suoritettu (toimitus ja maksaminen mukaan lukien) ja sen
jälkeen 6 vuotta

MISTÄ LÄHTEISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI ?
Meille itse antamiesi tietojen lisäksi voimme kerätä henkilötietoja myös muualta (ns. kolmannelta osapuolelta).
Keräämme kolmansilta osapuolilta seuraavia tietoja:
1) Osoitetiedot julkisista rekistereistä, jotta voimme varmistaa, että meillä on oikeat osoitetietosi
2) Luottokelpoisuustiedot luottoluokituslaitoksista, pankeista tai luottotietoyrityksistä
3) Tiedot sosiaalisesta mediasta markkinointitarkoituksissa

KENELLE VOIMME JAKAA HENKILÖTIETOJASI ?
Henkilötietojen käsittelijät. Jaamme henkilötietojasi yrityksille, jotka ovat niin sanottuja henkilötietojen
käsittelijöitämme, jos se on tarpeen palvelujemme tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä on yritys, joka
käsittelee tietoja meidän lukuumme ja ohjeidemme mukaisesti. Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät
auttavat meitä seuraavissa tehtävissä:
1) Kirjanpito
2) Markkinointi (painatus ja jakelu, sosiaalinen media, media- tai mainostoimistot)
3) IT-palvelut (yritykset, jotka huolehtivat IT-ratkaisujemme tarvittavasta toiminnasta, teknisestä tuesta ja
ylläpidosta).
Kun henkilötietosi jaetaan henkilötietojen käsittelijöiden kanssa, se tapahtuu ainoastaan niitä samoja tarkoituksia
varten, joihin olemme keränneet tiedot (esimerkiksi voidaksemme täyttää ostosopimuksen mukaiset
sitoumuksemme). Tarkastamme kaikki henkilötietojen käsittelijät varmistaaksemme, että ne voivat antaa riittävät
takeet henkilötietojen turvallisuudesta ja salassapidosta. Olemme solmineet kaikkien henkilötietojen
käsittelijöiden kanssa kirjalliset sopimukset, joiden kautta ne takaavat käsiteltävien henkilötietojen
turvallisuuden sekä sitoutuvat noudattamaan turvallisuusvaatimuksiamme ja henkilötietojen kansainvälisiä
siirtoja koskevia rajoituksia ja vaatimuksia.
Yritykset, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Jaamme henkilötietojasi myös tiettyjen yritysten kanssa, jotka
ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Kun yritys on itsenäinen rekisterinpitäjä, emme hallitse sitä, miten tälle
yritykselle annettavia tietoja käsitellään.
Jaamme henkilötietojasi seuraavien itsenäisten rekisterinpitäjien kanssa:
1) Valtion viranomaiset (poliisi, Verohallinto tai muut viranomaiset), jos laki niin edellyttää Tai jos epäillään
rikosta
2) Yleisistä tavarakuljetuksista huolehtivat yritykset (logistiikkayritykset ja huolitsijat)
3) Maksuratkaisuja tarjoavat yritykset (kortteja myöntävät yhtiöt, pankit ja muut maksupalvelujen tarjoajat)
Kun henkilötietosi jaetaan sellaisen yrityksen kanssa, joka on itsenäinen rekisterinpitäjä, sovelletaan kyseisen
yrityksen tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen käsittelykäytäntöä.

MISSÄ KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI ?
Pyrimme aina siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU-/ETA-alueella, jossa myös kaikki omat ITjärjestelmämme sijaitsevat. Järjestelmiin liittyvän tuen ja ylläpidon vuoksi meidän voi olla kuitenkin
välttämätöntä siirtää tiedot EU-/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, esimerkiksi jos jaamme henkilötietojasi
sellaisen henkilötietojen käsittelijän kanssa, joka joko itse tai alihankkijan kautta toimii tai säilyttää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Henkilötietojen käsittelijä saa näissä tapauksissa pääsyn ainoastaan niihin
tietoihin, jotka ovat tarkoituksen kannalta olennaisia (esim. lokitiedostot).
Henkilötietojesi käsittelymaasta riippumatta toteutamme kaikki kohtuulliset lailliset, tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet varmistaaksemme, että suojelutaso on sama kuin EU:ssa/ETA:ssa. Mikäli henkilötietoja käsitellään
EU-/ETA-alueen ulkopuolella, suojelutaso taataan joko sen perusteella, että EU-komissio on päättänyt, että
kyseinen maa varmistaa riittävän tietosuojan tason, tai käyttämällä niin sanottuja asianmukaisia suojatoimia.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Esimerkkejä asianmukaisista suojatoimista ovat hyväksytyt käytännesäännöt vastaanottajamaassa,
vakiosopimuslausekkeet, yrityksen sisäiset sitovat säännöt tai Privacy Shield. Jos haluat jäljennöksen
toteutetuista suojatoimista tai tiedon siitä, minne ne on asetettu saataville, voit ottaa yhteyttä meihin..

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI ?
Emme koskaan säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten. Lue lisää
säilytysajoista kutakin tarkoitusta käsittelevästä kohdasta.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON REKISTERÖITYNÄ?
O I KEUS SAADA P ÄÄSY TI ETOI HI N ( NS . REKI STERI OTE )
Olemme aina avoimia ja läpinäkyviä sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi, ja jos haluat tarkemman
käsityksen siitä, mitä henkilötietoja käsittelemme juuri sinusta, voit pyytää pääsyä tietoihisi (tiedot annetaan
rekisteriotteena, jossa ilmoitetaan tarkoitukset, henkilötietoryhmät, vastaanottajaryhmät, säilytysajat, tietolähteet,
joista tiedot on kerätty, ja automaattisen päätöksenteon olemassaolo). Ota huomioon, että jos saamme pyynnön
saada pääsy tietoihin, voimme pyytää sinulta lisätietoja varmistaaksemme pyyntösi tehokkaan käsittelyn ja
tietojen luovutuksen oikealle henkilölle.
O I KEUS TI ETOJEN OI KAI SEMI SEEN
Mikäli henkilötietosi ovat virheelliset, voit pyytää niiden oikaisemista. Sinulla on myös ilmoitetun tarkoituksen
puitteissa oikeus täydentää mahdollisesti puutteellisia henkilötietoja.
O I KEUS TI ETOJEN P OI STAMI SEEN
Voit pyytää käsittelemiemme henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
1) Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai käsiteltiin.
2) Vastustat intressivertailua, jonka olemme tehneet oikeutetun edun perusteella, ja syysi vastustamiselle on
painavampi kuin oikeutettu etumme.
3) Vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
4) Henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti.
5) Henkilötiedot täytyy poistaa lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.
Muista, että meillä voi olla oikeus evätä pyyntösi, jos lakisääteiset velvoitteet estävät meitä poistamasta
välittömästi tiettyjä henkilötietoja. Nämä velvollisuudet johtuvat kirjanpito- ja verolainsäädännöstä, pankki- ja
rahanpesulainsäädännöstä mutta myös kuluttajaoikeuslainsäädännöstä. Käsittely voi olla myös tarpeen, jotta
voimme laatia, esittää tai puolustaa oikeusvaateita. Jos olemme estyneet toteuttamasta poistopyyntöä, estämme
sen sijaan henkilötietojesi käytön muihin kuin poistamisen estävään tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa, että voit
pyytää, että emme poista tietojasi.
O I KEUS KÄSI TTELYN RAJOI TTAMI SEEN
Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Jos kiistät käsittelemiemme
henkilötietojesi paikkansapitävyyden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka kuluessa voimme
varmistaa niiden paikkansapitävyyden. Jos emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja ilmoitettuihin
tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä voidaksesi laatia, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita, voit pyytää
tietojen käsittelyn rajoittamista. Jos olet vastustanut tekemäämme oikeutetun edun intressivertailua, jota olemme
käyttäneet oikeusperusteena tarkoitukselle, voit pyytää käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka kuluessa voimme
tarkistaa, syrjäyttävätkö oikeutetut etumme sinun etusi saada tiedot poistetuiksi. Jos käsittelyä rajoitetaan jonkin
edellä mainitun tilanteen mukaisesti, saamme käsitellä tietoja, säilytyksen lisäksi, vain oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, suojataksemme jonkun toisen oikeuksia tai antamasi
suostumuksen perusteella.
O I KEUS VASTUSTAA TI ETYNLAI STA KÄSI TTELYÄ
Sinulla on aina oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja vastustaa kaikkea henkilöntietojen käsittelyä, joka
perustuu intressivertailuun.
I NTRESSI VERTAI LU
Jos käytämme intressivertailua oikeusperusteena tarkoitusta varten, sinulla on mahdollisuus vastustaa käsittelyä.
Tällaisen vastustamisen jälkeen voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä vain, jos voimme osoittaa, että
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi tai vapautesi.
Voimme jatkaa henkilötietojen käsittelyä myös, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
SUORAMARKKI NOI NTI ( MUKAAN LUKI EN ANALYYSI T , JOTKA TEHDÄÄN SUORAMARKKI NOI NTI TARKOI TUKSI SSA )

Sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Vastustus käsittää
myös henkilötietojen analyysit (ns. profilointi), jotka tehdään suoramarkkinointitarkoituksissa.
Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikentyyppisiä markkinointitoimia, joilla sinua lähestytään suoraan (esim.
postitse, sähköpostilla ja tekstiviestillä). Markkinointitoimia, joiden kohdalla olet asiakkaana aktiivisesti valinnut
jonkin palvelumme käytön tai olet muutoin ilmaissut meille haluavasi saada lisätietoja palveluistamme, ei
lasketa suoramarkkinoinniksi (esim. tuotesuositukset tai muut toiminnot). Jos vastustat suoramarkkinointia,
lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen sekä kaikentyyppiset suoramarkkinointitoimet.
Huomaa, että sinulla on aina mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä kanavia käytämme postituksiin ja
henkilökohtaisiin tarjouksiin. Voit esimerkiksi valita, että saat meiltä vain tarjouksia sähköpostitse.
O I KEUS SI I RTÄÄ TI EDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOI SEEN
Kun oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu joko antamaasi suostumukseen tai kanssasi solmittuun
sopimukseen, on sinulla oikeus pyytää saada meille antamasi, sinua koskevat tiedot siirretyksi toiselle
rekisterinpitäjälle (ns. tietojen siirto järjestelmästä toiseen). Tietojen siirto järjestelmästä toiseen edellyttää, että
siirto on teknisesti mahdollista ja voidaan suorittaa automatisoidusti.

MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTUNNUKSIA?
Käsittelemme henkilötunnustasi vain silloin, kun se on selvästi perusteltua tarkoituksen huomioon ottaen,
välttämätöntä turvallisen tunnistamisen varmistamiseksi tai jos sille on jokin muu huomionarvoinen syy.
Minimoimme aina henkilötunnuksesi käytön mahdollisimman tehokkaasti käyttämällä henkilötunnuksen sijasta,
silloin kun se riittää, henkilötunnuksessa olevaa syntymäaikaa.

MITÄ EVÄSTEET OVAT JA MITEN KÄYTÄMME NIITÄ?
Evästeet ovat pieniä, kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka
verkkopalvelimestamme ja tallennetaan selaimeesi tai laitteeseesi. Käytämme seuraavia evästeitä:

lähetetään

1)
2)
3)
4)

Istuntoevästeet (tilapäiset evästeet, jotka poistuvat, kun suljet selaimesi tai laitteesi)
Pysyvät evästeet (säilyvät tietokoneellasi, kunnes poistat ne tai ne vanhenevat)
Ensimmäisen osapuolet evästeet (vierailemasi verkkosivuston asettamat evästeet)
Kolmannen osapuolen evästeet (Kolmannen osapuolen verkkosivuston asettamat evästeet.
Käytämme näitä ensisijaisesti analyyseja varten, esim. Google Analytics)
5) Vastaavat tekniikat (tekniikat, jotka tallentavat tietoa selaimeesi tai laitteellesi evästeitä
muistuttavalla tavalla)
Käyttämämme evästeet parantavat yleensä sinulle tarjoamiamme palveluita. Jotkin palvelumme tarvitsevat
evästeitä toimiakseen asianmukaisesti, kun taas jotkin muut evästeet parantavat sinulle tarjottavia palveluita.
Käytämme evästeitä saadaksemme yleistä analyyttistä tietoa palvelujemme käytöstäsi ja tallentaaksemme
toiminnallisia asetuksia, kuten kieli ja muut tiedot.

VOITKO HALLITA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ ITSE?
Kyllä! Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimessasi tai laitteessasi. Siirry
selaimen tai laitteen asetuksiin, jos haluat lisätietoja siitä, kuinka muutat evästeitä koskevia asetuksia. Voit
esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun
suljet selaimesi. Huomioithan, että osa palveluistamme ei välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeitä.
Lisätietoja evästeistä on Viestintäviraston verkkosivustolla osoitteessa www.viestintavirasto.fi

MITEN HENKILÖTIETOJASI SUOJATAAN?
Käytämme IT-järjestelmiä suojataksemme luottamuksellisuutta, yksityisyyttä ja pääsyä henkilötietoihin.
Olemme toteuttaneet erityisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme henkilötietosi luvattomalta tai perusteettomalta
käsittelyltä (kuten luvattomalta pääsyltä, häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta). Henkilötietoihisi on
pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden on välttämätöntä käsitellä niitä voidaksemme toteuttaa ilmoittamamme
tarkoitukset.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
MITÄ TARKOITTAA SE , ETTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO ON VALVONTAVIRANOMAINEN?
Tietosuojavaltuutetun toimisto on vastuussa lainsäädännön soveltamisen valvonnasta. Jos joku katsoo, että yritys
käsittelee henkilötietoja virheellisesti, hän voi tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

MIKÄ ON HELPOIN TAPA OTTAA MEIHIN YHTEYTTÄ TIETOSUOJAA KOSKEVISSA ASIOISSA?
Otamme tietosuojan erittäin vakavasti, minkä vuoksi yrityksessämme on erityisiä työntekijöitä, jotka käsittelevät
juuri siihen liittyviä asioita. Saatamme tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöömme. Tietosuojakäytännön uusin
versio on aina saatavilla verkkosivustollamme. Kun teemme päivityksiä, jotka ovat merkityksellisiä
henkilötietojen käsittelyllemme (esimerkiksi ilmoitettujen tarkoitusten tai henkilötietoryhmien muuttaminen), tai
päivityksiä, jotka eivät ole käsittelyn kannalta merkityksellisiä mutta jotka voivat olla merkityksellisiä sinulle,
tulet saamaan tiedon asiasta kotisivujemme kautta ja sähköpostilla (jos olet antanut meille sähköpostiosoitteesi)
hyvissä ajoin ennen päivitysten voimaantuloa. Tiedottaessamme päivityksistä kerromme myös päivitysten
sisällön ja miten ne voivat vaikuttaa sinuun.

