HELKAMA-AUTO OY
Evästekäytäntö
Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista sekä niihin liittyvästä
henkilötietojen käsittelystä
1. Esittely
Tervetuloa Helkama-Auton verkkosivustolle ("tämä verkkosivusto"), jota ylläpitää Helkama-Auto ("me", "meidän",
"meitä" tai "Helkama-Auto" soveltuvin osin). Lue oikeudelliset tiedot ja katso yhteystietomme tämän käytännön lopusta.
Käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita päästäksemme tietoihin tai tallentaaksemme ne laitteelle, jolla
vierailet tällä verkkosivustolla. Jotta tätä käytäntöä olisi helpompi lukea, käytämme kaikista näistä teknologioista
ilmaisua "evästeet".
Tämä käytäntö antaa tietoa siitä, kuinka evästeet toimivat, sekä milloin, kuinka ja miksi me ja kolmannet osapuolet,
joiden kanssa työskentelemme, käytämme niitä. Lähes kaikki evästeet keräävät ja tallentavat jonkinlaisia henkilötietoja
sinusta. Siksi tässä käytännössä kuvataan myös henkilötietoja, joita me käsittelemme tai joihin sallimme muille pääsyn
evästeitä käytettäessä. Kerromme myös sinulle kuuluvista tietosuojaoikeuksista.
Erillinen tietosuojaselosteemme sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka me käsittelemme henkilötietojasi tähän
verkkosivustoon liittyen.
Voimme päivittää tätä käytäntöä ajoittain. Kaikki tähän käytäntöön tehdyt muutokset julkaistaan tällä verkkosivustolla.
Mikäli siihen tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle asianmukaisella viestintätavalla.
2. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?
Asetamme laitteellesi evästeitä ja luemme niitä yhteistyössä ŠKODA AUTO a.s.:n ("ŠKODA AUTO") kanssa. Luemme
joitakin evästeitä omiin tarkoituksiimme. Myös ŠKODA AUTO lukee evästeitä omiin erillisiin tarkoituksiinsa ja joitakin
evästeitä lukee vain ŠKODA AUTO. Tiettyihin kategorioihin kuuluvia evästeitä voimme asettaa ja lukea vain me itse.
Me ja ŠKODA AUTO olemme erillisiä henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjiä. Rekisterinpitäjä on henkilö, joka
päättää, miksi ja kuinka henkilötietojasi käsitellään. Tarkempaa tietoa meidän roolistamme ja ŠKODA AUTON roolista
liittyen erityisiin tarkoituksiin, joihin henkilötietojasi käsitellään, on annettu tämän evästekäytännön kohdassa 6.
Joitakin tämän verkkosivuston evästeitä asettavat myös kolmannet osapuolet, kuten toimittajamme tai
liikekumppanimme tai ŠKODA AUTON toimittajat tai liikekumppanit. Tietosuojalakien tarkoituksia varten me ja
ŠKODA AUTO olemme "yhteisrekisterinpitäjiä" henkilötietojesi käsittelyssä kaikkien näiden evästeiden osalta, kuten
on kuvattu kohdissa 5 ja 6, ellei tässä evästekäytännössä nimenomaisesti mainita, että me olemme ainoa
"rekisterinpitäjä" henkilötietojen käsittelyssä tiettyjen evästeiden kohdalla.
Rekisterinpitäjä on henkilö, joka päättää, miksi ja kuinka henkilötietojasi käsitellään. Mitä tulee kolmansien osapuolten
tällä verkkosivustolla asettamiin evästeisiin, kyseiset osapuolet voivat myös olla henkilötietojesi rekisterinpitäjiä.
Tämä tarkoittaa, että myös ne ovat oikeudellisessa vastuussa sinulle suhteessa niiden vastaanottamiin
henkilötietoihin. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Kuinka me toimimme kolmansien osapuolten kanssa ja
oikeudelliset syyt henkilötietojen käsittelyyn.
3. Mitä ‘evästeet’ ovat?
Evästeet ovat pieniä tiedostoja tai muita tietoja, jotka tallennetaan laitteellesi tai joihin päästään laitteeltasi ja jotka
auttavat meitä ja muita keräämään tietoja toiminnastasi. Ilmaus ‘evästeet’ voi tarkoittaa selainevästeitä sekä muita
vastaavia teknologioita, mukaan lukien seurantapikselit/verkkojäljitteet (web bugit), paikalliset jaetut objektit / flashevästeet (LSO:t) sekä pääsy laitetietoihin (myös tunnistimet). Katso seuraavasta kohdasta tiedot tämän
verkkosivuston käyttämistä evästetyypeistä.
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Evästeiden ansiosta voimme tarjota tämän verkkosivuston olennaiset ominaisuudet. Käytämme niitä myös
tarkoituksiin, jotka eivät ole välttämättömiä, mutta erittäin hyödyllisiä meille tai sinulle. Tähän sisältyvät esimerkiksi
asetustesi tai mieltymystesi tallentaminen, pääsytietojesi muistaminen sekä kohdennetun sisällön ja
markkinointiviestinnän tarjoaminen sinulle. Evästeiden avulla voimme myös ymmärtää, mikä osa tästä
verkkosivustosta on suosituin, ja analysoida tämän verkkosivuston toimintaa.
4. Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme?
Laitteellesi tallennettavia evästeitä on monenlaisia. Käytämme seuraavan tyyppisiä evästeitä:
Selainevästeet
Evästeet voivat tulla meiltä ("ensimmäisen osapuolen evästeet") tai kolmansilta osapuolilta, joiden palveluja käytämme
tai joiden kanssa teemme yhteistyötä ("kolmannen osapuolen evästeet") ja joiden sallimme asettaa evästeitään
määrittämällä tämän verkkosivuston asianmukaisesti. Joissakin tapauksissa saamme kolmannen osapuolen evästeellä
kerätyt tiedot, ja joissain kolmas osapuoli tarjoaa meille palvelua jakamatta kyseistä tietoa meille siinä muodossa kuin
se kerättiin.
Evästeitä voidaan käyttää vain sinun yhteen selausistuntoosi ("istuntoevästeet") tai ne voidaan tallentaa pidemmäksi
aikaa ("pysyvät evästeet"). Katso alla olevasta kohdasta tarkemmat tiedot kaikista käyttämistämme evästetyypeistä.
Analyyttiset komentosarjat Analyyttiset komentosarjat ovat pieniä tietokonekoodin pätkiä, joita voidaan käyttää
käyttäjien ja heidän toimintojensa seuraamiseen verkkosivustoilla. Tällainen seuranta voi olla perustietoa siitä, onko
käyttäjä käynyt tällä verkkosivustolla ja milloin hän on sillä käynyt, tai yksityiskohtaista tietoa toiminnoista, kuten onko
käyttäjä lisännyt ajoneuvon esivalintaluetteloonsa, valinnut koeajon tai lähettänyt lomakkeen ja milloin hän on ne
tehnyt. Analyyttiset komentosarjat voivat antaa kerättyä tietoa kolmannelle osapuolelle, joka on usein komentosarjan
käyttöön antava taho. Tällaiset komentosarjat auttavat meitä myös yksilöimään verkkosivustolla näytettävää sisältöä
ja mainoksia sekä antamaan sinulle olennaisia tarjouksia muilla verkkosivustoilla.
Laitteen tiedot
Joissakin tapauksissa tietoihin päästään ja ne luetaan laitteeltasi ilman, että tiedostoa tallennetaan tai sitä käytetään
laitteeltasi. Koska tällainen tieto on tavallisesti henkilötietoa, niistä on kerrottu tarkemmin kohdassa alla.
5. Minkä tyyppisiä henkilötietoja saamme evästeiden kautta?
Käyttämiemme evästeiden kautta saamme sinusta henkilötietoja. Niihin sisältyvät myös tiedot, jotka saamme suoraan
tietokoneeltasi, puhelimeltasi, tabletiltasi tai muulta laitteeltasi tallentamatta tai käyttämättä tiedostoa. Tällaisia
henkilötietoja ovat seuraavat:
•
•
•
•
•

Evästeen selaustiedot: evästetunnisteet, kellonaika/päivämäärä, valitut palvelut/tuotteet, oletko suostunut
evästeiden käyttöön ja millaiset evästeet olet hyväksynyt;
Laitteen tiedot: laitteen tyyppi, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmän versio, selaimen renderöintiydin,
selaimen versio ja perusasetukset;
Lokitiedot: tämän verkkosivuston käytön kellonaika ja kesto sekä hakutiedot;
Sijaintitiedot: laitteen ilmoittamat tiedot käyttömaastasi;
Käyttäytymistiedot: tämän verkkosivuston käyttötiedot, joita voimme käsitellä, jos käyt kolmannen
osapuolen sivuilla tai sovelluksissa yhteistyössä kanssamme, sekä tiedot siitä, millä tavalla osallistut tämän
verkkosivuston sisältöön (esimerkiksi vieraillut sivut, jos olet tullut markkinointikampanjan, painikkeiden
painallusten, auton kokoonpanotietojen ymv. kautta).

Me ja/tai ŠKODA AUTO voimme yhdistää henkilötietoja sinusta tai toiminnoistasi muihin tietoihin, joita me ja/tai
ŠKODA AUTO saamme kolmansilta osapuolilta tai julkisista lähteistä lain niin salliessa. Katso yleisestä
tietosuojaselosteestamme ja ŠKODA AUTON tietosuojaselosteesta tarkemmat tiedot niistä tietolähteistä, joita me ja/tai
ŠKODA AUTO voimme käyttää.
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6. Evästeiden käyttötarkoitukset
Evästeet ovat yleinen käytäntö muistaa tietyt tiedot, esimerkiksi kuinka käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa
verkkosivustojen kanssa ja miten he käyttävät laitteitaan. Nykyään suurin osa verkkosivustoista käyttää evästeitä, ja
niitä käytetään yleisesti monista eri syistä.
Me ja/tai SKODA AUTO käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:
[Helkama-Auto] käsittelee tietoja
ilmoitettuun tarkoitukseen

Käsittelyn tarkoitus

ŠKODA AUTO käsittelee tietoja
ilmoitettuun tarkoitukseen

Välttämättömät tarkoitukset
Ehdottoman välttämättömät evästeet.
Nämä ovat välttämättömiä tämän
verkkosivuston olennaisten ja
ydintoimintojen, kuten verkonhallinnan,
käytettävyyden ja perusvierailijatilastojen,
kannalta. Tästä syystä ja tietosuojalain
mukaisesti emme pyydä suostumustasi
näiden evästeiden käyttöön. Voit kuitenkin
ottaa nämä evästeet pois käytöstä
muuttamalla selaimesi asetuksia, mutta
sillä on vaikutusta siihen, kuinka tämä
verkkosivusto toimii, eikä yksi tai useampi
ydinominaisuus välttämättä toimi
asianmukaisesti (jos lainkaan), mikäli otat
evästeet pois käytöstä.
Hyödylliset, mutta eivät ehdottoman välttämättömät tarkoitukset
Toiminnot ja mieltymykset. Nämä
evästeet mahdollistavat verkkosivuston
lisäsisällön ja -ominaisuudet. Niiden avulla
voimme myös tallentaa asetuksesi ja
mieltymyksesi.
Kehittynyt analytiikka. Näiden evästeiden
ansiosta saamme laajaa ja
yksityiskohtaista tilastotietoa siitä, kuinka
kävijät käyttävät tätä verkkosivustoa,
mukaan lukien "lämpökartoitus", jonka
avulla saamme selville kunkin sivun ja
ominaisuuden suosion. Niiden avulla
voimme parantaa tätä verkkosivustoa, kun
saamme tietoa siitä, kuinka sinä käytät
sitä.
Yksilöidyt tarjoukset. Näiden evästeiden
avulla esitetään yksilöityjä tarjouksia,
sisältöä ja mainoksia perustuen
kiinnostuksen kohteisiisi tällä
verkkosivustolla, muilla ylläpitämillämme
verkkosivuilla sekä kolmannen osapuolen
verkkosivuilla, mukaan lukien sosiaalinen
media.
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7. Suostumuksesi käyttää evästeitä ja niihin liittyviä henkilötietoja

Välttämättömiin tarkoituksiin käytetyt evästeet ja niihin liittyvät henkilötiedot
Tietosuojalakien mukaisesti emme pyydä suostumustasi näiden evästeiden käyttämiseen, sillä ne ovat välttämättömiä
tämän verkkosivuston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
Ei-välttämättömiin tarkoituksiin käytetyt evästeet ja niihin liittyvät henkilötiedot
Tallennamme ei-välttämättömiä evästeitä laitteellesi ja luemme niitä siltä ja käsittelemme niihin liittyviä henkilötietoja
(tai sallimme kolmannen osapuolen palveluntarjoajiemme ja yhteistyökumppaniemme tehdä niin) vain, jos olet antanut
suostumuksesi, etkä ole peruuttanut sitä. Pyydämme tätä käyttämällä evästetyökalua, joka on näkyvissä kaikilla
tämän verkkosivuston sivuilla.
Kuinka annat suostumuksesi ei-välttämättömien evästeiden ja niihin liittyvien henkilötietojen käyttöön
Kun käyt tällä verkkosivustolla ensimmäisen kerran, esiin tulee kehote, jossa pyydetään antamaan suostumus käyttää
ei-välttämättömiä evästeitä ja henkilötietoja, joita saamme niiden käytön seurauksena. Voit antaa suostumuksesi
kaikkiin ei-välttämättömiin evästeisiin valitsemalla "Hyväksy kaikki valinnaiset" tai voit estää kaikki ei-välttämättömät
evästeet valitsemalla "Hylkää kaikki valinnaiset". Vaihtoehtoisesti voit suostua evästeisiin niiden yksittäisten luokkien
tai käyttötarkoitusten mukaan.
Jos et anna suostumustasi näiden evästeiden käyttöön, emme käytä niitä, emmekä käsittele mitään niihin liittyviä
henkilötietoja. Näin ollen evästeeseen liittyvien henkilökohtaisten tietojen antaminen on vapaaehtoista, ja voit
peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Meillä on oikeus käyttää evästettä tai siihen liittyviä henkilötietoja ennen
suostumuksesi peruuttamista, ja se on täysin laillista. Katso alta kohdista Mitkä ovat oikeutesi? ja Kuinka voit käyttää
oikeuksiasi? tarkemmat tiedot tietosuojaoikeuksistasi.
Suostumuksesi voimassaoloaika
Suostumuksesi on voimassa 13 kuukautta siitä päivästä, kun viimeksi annoit sen meille käyttämällä evästetyökalua
tällä verkkosivustolla. Tämän ajan kuluttua evästetyökalu katsoo automaattisesti suostumuksesi peruutetuksi.
Kuinka peruutat suostumuksesi ei-välttämättömien evästeiden käyttöön ja niihin liittyvien henkilötietojen
käsittelyyn
Voit peruuttaa suostumuksen, jonka olet aiemmin antanut evästeiden käyttöön, evästeen tyypistä riippuen
jommallakummalla seuraavista tavoista:
•

Evästetyökalulla, joka on käytettävissäsi tältä verkkosivustolta. Pääset evästetyökaluun milloin tahansa
miltä tahansa tämän verkkosivuston sivulta napsauttamalla kelluvaa eväste-elementtiä (verkkosivun
vasemmasta alalaidasta) ja peruuttamalla suostumuksesi valitsemalla haluamasi evästeluokan pois käytöstä
("Off"). Huomaa, että sähköpostin seurantaevästeitä ei voi ottaa pois käytöstä tällä työkalulla.

•

Säätämällä asetuksia verkkoselaimellasi. Useimmat verkkoselaimet on oletuksena asetettu hyväksymään
kaikki evästeet. Sinulla voi kuitenkin olla mahdollisuus määrittää verkkoselaimesi asetukset niin, että
evästeen tiedot näytetään ennen tallentamista, tai voit kieltää niiden käytön kokonaan. Löydät
yksityiskohtaiset tiedot yleisimmistä evästeasetuksista ja vastaavista muutoksista yleisimpien
verkkoselainten kohdalla napsauttamalla alla olevia linkkejä:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US
Huomaa, että verkkoselaimesi asetuksiin tekemäsi muutokset koskevat vain tuota nimenomaista verkkoselainta,
jonka asetuksia olet säätänyt. Jos käytät laitteellasi useampaa kuin yhtä verkkoselainta, sinun on muutettava
asetukset erikseen jokaisen selaimen ja jokaisen laitteen osalta. Lisätietoa evästeistä voi löytyä selaimen Ohjetoiminnosta tai laitteesi käyttöjärjestelmästä tai käyttöoppaasta.
Laitteellesi tallennetut evästeet ja niihin liittyvät henkilötiedot suostumuksesi peruuttamisen jälkeen
Kun olet peruuttanut suostumuksesi käyttää ei-välttämättömiä evästeitä, tämä verkkosivusto ei enää käytä tai lue
näitä evästeitä. Evästeistä riippuen se voi tarkoittaa, että tiedostot, komentosarjat, koodit ja muut evästeisiin liittyvät
tiedot voivat jäädä tallennetuiksi laitteellesi. Voit poistaa nämä evästeet tyhjentämällä eväste- ja selausvälimuistisi
verkkoselaimesi asetuksilla. Katso ohjeet muistin tyhjentämiseksi yleisimpien selainten osalta edellä olevista linkeistä.
Mitä seurauksia on evästeiden käytön ja niihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn kieltämisellä/peruuttamisella?
Jos kiellät tai peruutat suostumuksen ei-välttämättömien evästeiden tai niihin liittyvien henkilötietojen käyttöön,
tämän verkkosivuston kyseiset toiminnot tai ominaisuudet eivät välttämättä toimi hyvin tai eivät lainkaan. Se ei
kuitenkaan vaikuta tämän verkkosivuston ydintoimintojen ja -ominaisuuksien käyttöön.
Jos poistat käytöstä välttämättömät evästeet (tai kaikki evästeet) verkkoselaimesi asetuksilla, tämän verkkosivuston
yksi tai useampi ydintoiminto tai -ominaisuus, mukaan lukien ne, joiden tarkoituksena on varmistaa, että käyntisi on
turvallinen, toimii huonosti tai ei lainkaan.
8. Kuinka me toimimme kolmansien osapuolten kanssa ja oikeudelliset syyt henkilötietojen käsittelyyn
Asetamme ja luemme tiettyjä evästeitä tällä verkkosivustolla ja saamme henkilötietoja sinusta niitä käyttämällä. Myös
kolmannet osapuolet voivat osallistua evästeiden asettamiseen tai niillä saatujen henkilötietojen lukemiseen tai
käyttämiseen.
Roolit ja vastuut, joita näillä kolmansilla osapuolilla on suhteessa henkilötietoihisi, riippuvat tietyistä olosuhteista,
seuraavalla tavalla:
•

Me tai kolmas osapuoli voimme asettaa laitteellesi evästeitä, joiden kautta kolmannen osapuolen
henkilötietojen käsittelijät pääsevät henkilötietoihisi. Koska tällaiset tietojenkäsittelijät käsittelevät
henkilötietoja kuitenkin meidän tai kyseisen kolmannen osapuolen tiukkojen ohjeiden mukaan, me tai
kyseinen kolmas osapuoli olemme/on käsittelyn rekisterinpitäjiä, sillä kolmannet osapuolet eivät tee tietojasi
koskevia päätöksiä. Kun näin on (ja useimmiten on), meillä tai kyseisellä kolmannella osapuolella on
ensisijainen vastuu henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

9. Kuinka pitkään käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi?
Käsittelemme tai säilytämme henkilötietoja tunnistettavassa muodossa vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä.
Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi seuraavat ajanjaksot:
•
•

Välttämättömien evästeiden kohdalla henkilötietojesi käsittely päättyy samalla, kun selausistuntosikin, minkä
jälkeen henkilötietosi poistetaan (lukuun ottamatta suostumusasetuksesi muistavia evästeitä, jotka me
säilytämme ja joita käsittelemme 13 kuukautta päivästä, jolloin annoit suostumuksesi).
Kaikkia muita evästeisiin liittyviä henkilötietoja käsitellään siihen saakka, kunnes tällaisen käsittelyn salliva
suostumus peruutetaan tai se vanhenee (ts. useimmiten 13 kuukautta), jolloin se poistetaan.

Ainoat poikkeukset edellä mainittuihin ajanjaksoihin ovat, kun:
•

laki, oikeus tai valvontaviranomainen vaatii meitä ja/tai ŠKODA AUTOA säilyttämään henkilötietosi
pidempään tai poistamaan ne aiemmin;
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•

olet esittänyt oikeudellisen vaatimuksen, valituksen tai kysymyksen koskien tässä käytännössä kuvattuja
käsittelytoimia; tällöin me ja/tai ŠKODA AUTO säilytämme tietojasi 6 vuotta alkaen päivästä, jolloin esitit
vaatimuksen, valituksen tai kysymyksen; tai

•

käytät oikeuttasi tietojen poistamiseen (kun se on mahdollista), eikä meidän ja/tai ŠKODA AUTON tarvitse
säilyttää niitä mistään lain sallimasta tai edellyttämästä syystä.

10. Kuka saa evästeisiin liittyviä henkilötietojasi tai pääsee niihin käsiksi?
Me ja/tai ŠKODA AUTO paljastamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai sallimme niille pääsyn tietoihisi edellä
mainittuihin tarkoituksiin.
Kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme, edustajamme ja alihankkijamme ("toimittajat") sekä liikekumppanimme,
yhtiömme yritykset ja muut kolmannet osapuolet voivat saada evästeisiin liittyviä henkilötietoja joko suoraan sinulta,
meiltä tai joltakin toimittajaltamme.
Toimittajamme voidaan luokitella seuraaviin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mainostekniikka (Adtech) ja tiedonsiirtotekniikan palveluntarjoajat
Mainonta, PR, digitaaliset ja luovat markkinointitoimistot
Pilviohjelmistojärjestelmien tarjoajat, mukaan lukien tietokantojen, sähköpostien ja asiakirjojen
hallintapalvelujen tarjoajat
Teknologiapalvelut, mukaan lukien tietoturva- ja tuhoamispalvelut
Vakuutusyhtiöt ja -vakuutusvälittäjät
Oikeudelliset, turvallisuusalan ja muut ammattimaiset neuvonantajat ja konsultit
Markkina- ja asiakastutkimusten teettäjät
Sosiaalisen median alustat
Verkkosivuston tarjoajat ja tietojen analysointi-/mallinnusalustapalvelut
Verkkosivusto- ja sovelluskehittäjät
Verkkosivustojen isännöintipalvelujen tarjoajat

Suurin osa toimittajista, joita me ja/tai ŠKODA AUTO käytämme, ovat tietojenkäsittelijöitä, joiden kanssa meillä ja/tai
ŠKODA AUTOLLA on sopimus. Sopimuksen mukaan niiden on pidettävä tietosi suojattuina, eivätkä ne saa käyttää
niitä muutoin kuin meidän erityisten ohjeidemme mukaisesti. Me ja/tai ŠKODA AUTO paljastamme niille tai sallimme
niille pääsyn vain sellaisiin henkilötietoihin, jotka ovat välttämättömiä niiden palvelujen tarjoamisen kannalta.
Liittyen tällä verkkosivustolla käytettyihin evästeisiin me ja/tai ŠKODA AUTO käytämme erityisesti seuraavia tärkeitä
toimittajia:
Google
Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:n (”Google”) tarjoamaa Google Analytics -palvelua, joka käyttää evästeitä
analysoimaan, miten käyttäjät käyttävät tätä verkkosivustoa. Verkkosivusto käyttää seuraavia moduuleita:
•

Google Analytics – Tilin tila ja suorituskyvyn valvonta, yleisön yhteenveto, aktiiviset käyttäjät,
käyttäjätutkimus, yleisön analyysi, kävijöiden laatu, konversion todennäköisyys, vertailuraportit, demografiset
tiedot ja mielenkiinnon kohteet, käyttäjän kulkuraportti, Adwords-raportit;

•

DoubleClick, digitaalinen markkinointi – Campaign Manager -integrointi, analytiikan uudelleenmarkkinointi- ja
mainontaraportointiominaisuuksien aktivointi, sisältömarkkinoinnin optimointi, hakukonemarkkinoinnin
optimointi, verkon nopeus;

•

AdSense – AdSense analytiikassa, sisällön ryhmittely, sivustohaku, tapahtumat, käyttäytymisen kulkuraportti,
tavoitteiden laatiminen ja hallinta, tavoitteen kulku, attribuutio, hankintaraportit, käyttäjän käyttäytyminen.

Evästeiden avulla saadut tiedot tämän verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoitteesi) voidaan siirtää Googlen
palvelimille Yhdysvalloissa ja säilyttää niillä. Katso kohdasta 12 tarkemmat tiedot seurauksista, joita tällaisella siirrolla
voi olla.
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Näiden tietojen avulla Google analysoi, kuinka kävijät käyttävät tätä verkkosivustoa ja laatii raportteja tästä käytöstä
sekä tarjoaa palveluita, jotka liittyvät tämän verkkosivuston ja yleensäkin Internetin käyttöön. Google voi myös siirtää
nämä tiedot kolmannelle osapuolelle, jos niitä vaaditaan oikeudellisista syistä tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja
Googlen puolesta. Voit estää evästeiden käytön tällä verkkosivustolla edellä kuvatun mukaisesti tai muuttamalla
selaimesi asianmukaisia asetuksia, mutta jos teet sen kaikkien evästeiden kohdalla, et ehkä pysty käyttämään täysin
sivuston kaikkia ominaisuuksia.
Voit jättäytyä pois Google Analytics -seurannasta kaikilla verkkosivustoilla siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Tarkemmat tiedot yllä luetelluista moduuleista ja siitä, kuinka Google käsittelee henkilötietoja, saat osoitteista
www.google.com/policies/privacy/partners ja http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
Tällä verkkosivustolla käytetään analyyttisiä evästeitä, kuvapisteitä ja muita Facebook, Inc.:n ("Facebook")
teknologioita, jotka mahdollistavat tietojen keräämisen tai noutamisen tältä verkkosivustolta ja muilta Internetsivustoilta. Facebook voi käyttää näitä tietoja tarjotakseen mainosten mittausmenetelmiä ja kohdennuspalveluita.
Facebookin keräämiä tietoja voidaan siirtää sen palvelimille Yhdysvalloissa ja säilyttää niillä. Katso kohdasta 12
tarkemmat tiedot seurauksista, joita tällaisella siirrolla voi olla.
Jos peruutat suostumuksesi personointievästeisiin (kuten edellä tässä käytännössä on kuvattu) tämän verkkosivuston
evästetyökalulla tai poistat evästeiden keräämisen verkkoselaimen asetuksilla, Facebook lopettaa tietojen keräämisen
ja käytön, mutta jos teet näin kaikkien evästeiden kohdalla, et pysty käyttämään täysin tämän verkkosivuston kaikkia
ominaisuuksia.
LinkedIn
Tämä verkkosivusto käyttää LinkedIn Insight Tag -koodia, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiön LinkedIn
Corporationin ("LinkedIn") oma kevyt JavaScript-seurantakoodi. Se mahdollistaa syvälliset kampanjaraportoinnit ja
antaa käsityksen verkkosivustolla kävijöistä, jotka voivat tulla LinkedInissä järjestettävien kampanjoiden kautta (sen
avulla voidaan esimerkiksi saada yritysdemografiaa koskevia tietoja kerrostamalla LinkedInin tietoja verkkosivustolla
vierailevien tietojen päälle). Insight Tagin avulla on mahdollista kerätä metadataa, jota ovat esimerkiksi IP-osoite,
aikaleima ja tapahtumat, kuten sivujen katselut. Microsoft Corporationin keräämiä tietoja voidaan siirtää sen
palvelimille Yhdysvalloissa ja säilyttää niillä. Katso kohdasta 12 tarkemmat tiedot seurauksista, joita tällaisella siirrolla
voi olla.
Voit estää LinkedInin evästeet LinkedIn-asetukset-sivultasi. Lisätietoa Insight Tagista löytyy tästä:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Toiset osapuolet
Voimme paljastaa henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille seuraavasti:
•
•

mikä tahansa kolmas osapuoli, joka tekee rakennemuutoksia, myy tai hankkii koko liiketoimintamme tai
omaisuutemme tai osan niistä tai muulla tavalla fuusion, uudelleenjärjestäytymisen tai muun vastaavan
tapahtuman yhteydessä; ja
jos meillä on velvollisuus paljastaa tai jakaa tietojasi noudattaaksemme laillisia tai sääntelyllisiä velvoitteita tai
pyyntöjä, jotka tulevat esimerkiksi poliisilta, tuomioistuimilta, sääntelyviranomaisilta, hallitukselta tai sen
virastoilta.

Muiden rekisterinpitäjien saamat henkilötiedot
Kun me paljastamme henkilötietojasi tai sallimme kolmansille osapuolille, jotka ovat myös kyseisten tietojen
rekisterinpitäjiä (esimerkiksi tietyt toimittajat, yhtiömme yritykset tai liikekumppanit), pääsyn henkilötietoihisi, ne
voivat paljastaa tai siirtää tietoja muille organisaatioille omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Tämä koskee
esimerkiksi joitakin Facebookiin liittyviä edellä kuvattuja toimintoja. Tämä ei vaikuta mihinkään rekisteröidyn
oikeuksiisi, jotka on kuvattu jäljempänä. Kun pyydät meitä oikaisemaan, poistamaan tai rajoittamaan tietojesi
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käsittelyä, pyrimme kohtuullisessa määrin välittämään tämän pyynnön kaikille sellaisille kolmansille osapuolille, joille
olemme jakaneet henkilötietojasi.
11. Henkilötietojen lähde
Kaikki tällä verkkosivustolla evästeiden kautta saatavat henkilötiedot saadaan suoraan sinulta. Voimme saada tällaista
tietoa kolmannelta osapuolelta, jos me emme ole evästeen laitteellesi asettanut osapuoli.
12. Henkilötietojen kansainväliset siirrot
Evästeisiin liittyviä henkilötietojasi voidaan siirtää Suomen ja Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle, jos annat
meille nimenomaisen suostumuksesi tai jos me takaamme asianmukaiset tietosuojatoimet siirrettäville tiedoille.
Mitä tulee Google Analyticsin ja/tai analyyttisten evästeiden, markkinointievästeiden ja sosiaalisen median evästeiden
sekä muiden edellä kuvattujen, kuten Facebookin tarjoamien, verkkoteknologioiden käyttöön, henkilötietosi siirretään
yhdysvaltalaisille yrityksille ja tallennetaan Yhdysvalloissa oleville palvelimille, kun olet antanut suostumuksesi
tiedonsiirtoon. Huomaa, että tällainen tiedonsiirto voi aiheuttaa riskin tietojesi käsittelylle, koska tietosuojan
riittävyyttä koskevaa päätöstä ei välttämättä ole annettu eikä asianmukaisista suojatoimista ehkä ole huolehdittu.
Erityisesti yhdysvaltalaisten kumppaniemme suorittama tiedonsiirto ja tietojen käsittely voi olla Yhdysvaltain
viranomaisten valvontaohjelmien alaista, ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelut tai liittovaltion tutkijat voivat käyttää
tietojasi. Lisäksi muilla kuin Yhdysvaltain kansalaisilla ei ole samoja mahdollisuuksia vastustaa Yhdysvaltain kansallisen
turvallisuusviraston NSA:n tai Yhdysvaltain tiedustelupalvelun CIA:n johtajan suorittamaa valvontaa. Yhdysvalloissa ei
myöskään ole yhtä tiettyä valvontatoimiin keskittynyttä viranomaista. Joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa on eri
yhteysviranomaiset tietosuojaan liittyvissä valvontavaltuuksissa sekä erityistuomioistuin, joka käsittelee ulkomaisen
tiedustelutoiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä.
Jos me siirrämme tietojasi muihin maihin Suomen ja ETA:n ulkopuolelle, teemme kaikkemme varmistaaksemme, että
asianmukaisiin turvatoimiin on ryhdytty. Tämän tavoitteena on varmistaa, että oikeudet yksityisyyteen turvataan
myös kansainvälisissä siirroissa tämän käytännön mukaisesti. Tällaisia toimia ovat:
•

varmistamme, että niissä ETA-maissa / ETA:n ulkopuolisissa maissa, joihin tiedonsiirrot tehdään, on
asianmukaisten tahojen mukaan riittävä henkilötietojen suojaustaso tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

•

asetamme sopimusvelvoitteita henkilötietojesi vastaanottajalle niiden säännösten mukaisesti, jotka
asianmukaiset tahot ovat virallisesti tähän tarkoitukseen määränneet. Näiden säännösten avulla
varmistamme, että henkilötietosi on suojattu, kun niitä siirretään toimittajillemme Suomen ja ETA:n
ulkopuolelle; tai

Ota meihin yhteyttä tämän käytännön lopussa annettuihin yhteystietoihin saadaksesi lisätietoa toteuttamistamme
suojatoimista ja pyytääksesi jäljennöksen olennaisista asiakirjoista.
Jos käytät tätä verkkosivustoa Suomen ja ETA:n ulkopuolella, tietojasi siirretään mainittujen alueiden ulkopuolelle,
jotta voisit käyttää tätä verkkosivustoa.
13. Automaattinen päätöksenteko
Tarkoituksenamme ei ole käyttää henkilötietojen käsittelyä täysin automatisoiduin menetelmin sellaisiin päätöksiin,
joilla on oikeudellisia tai merkittäviä vaikutuksia sinuun. Päivitämme kuitenkin tätä käytäntöä ja ilmoitamme sinulle, jos
kantamme muuttuu.
14. Muut tiedot
Suojataksemme henkilötietosi luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta, olemme
ryhtyneet asianmukaisiin organisatorisiin ja teknisiin toimenpiteisiin, joita ovat fyysiset, sähköiset ja hallinnalliset
menettelyt tämän verkkosivuston kautta kerättyjen tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi.
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Mitä oikeuksia sinulla on?
Tietosuojalakien mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:

Päästä tietoihin, joita meillä
sinusta on.

Perua suostumuksesi
evästeiden käyttöön tai
henkilötietojesi käsittelyyn
(missä mahdollista).

Korjata ja päivittää tietojasi.

Poistaa tietosi (jos meillä ei ole
laillista perustetta jatkaa
niiden käyttämistä).

Rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Siirtää tietojasi
koneluettavassa muodossa
sinulle itsellesi tai toiselle
rekisterinpitäjälle.

Vastustaa tietojesi käyttöä,
kun niitä käsitellään
oikeutettujen etujen nojalla
(ellei meillä ole pakottavaa
laillista perustetta) tai
suoramarkkinointiin.

Olla joutumatta sellaisen
automaattisen päätöksenteon
kohteeksi, jolla on merkittävä
vaikutus sinuun.

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi?
Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, henkilötietojesi käsittelystä yleisesti ottaen tai tietosuojaoikeuksistasi, voit ottaa
yhteyttä HELKAMA-AUTOON ja ŠKODA AUTOON seuraavien kanavien kautta:
HELKAMA-AUTO

Sähköpostitse:

Puhelimitse:

Postitse:

tietosuoja@skoda.fi

010 436 2000

HELKAMA-AUTO OY
Lautamiehentie 3
02770 Espoo

Oikeuksiesi käyttämisen yhteydessä Helkama-Auto saattaa veloittaa sinulta kohtuullisen summan pyynnön käsittelyn
aiheuttamien hallintomenojen kattamiseksi, jos tietoihin liittyvät pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai liiallisia.

ŠKODA AUTO

Verkkosivustolta:

Sähköpostitse:

Postitse:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Tietosuojavirasto
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav
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Oikeuksiesi käyttämisen yhteydessä ŠKODA AUTO saattaa veloittaa sinulta kohtuullisen summan pyynnön käsittelyn
aiheuttamien hallintomenojen kattamiseksi, jos tietoihin liittyvät pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai liiallisia.

Yhteyden ottaminen tietosuojatyöryhmäämme
Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä tai henkilötietojesi
suojaamisesta yleisesti ottaen, voit ottaa yhteyttä Helkama-Auton
tietoturvapäällikköön tai ŠKODA AUTO -yhtiön tietosuojavastaavaan
(DPO).

https://www.skoda.fi/skoda/tietosuoja
tietosuoja@skoda.fi

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Valituksen teko
Jos et hyväksy tapaa, jolla Helkama-Auto tai ŠKODA AUTO käsittelee tai
käyttää henkilötietojasi, voit tehdä valituksen Helkama-Autolle, ŠKODA
AUTO -yhtiön tietosuojavastaavalle (DPO) tai valvontaviranomaiselle.

tietosuoja@om.fi
029 56 66700
www.tietosuoja.fi
TŠEKIN TASAVALTA
Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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