
TIETOSUOJAA KOSKEVAT TIEDOT
asianosaisille GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaisesti

Vastuullinen GDPR-asetuksen 24 artiklan mukaisesti:

Waldprofi GmbH („Waldprofi“)
Zillertalstraße 39, A-6263 Fügen
Puhelin: +43 (5288) 601-0
Faksi: +43 (5288) 601-11013
Sähköposti: dataprivacy@binderholz.com

binderholz on rajavastuuyhtiöistä annetun lain (GmbHG) mukainen rajavastuuyhtiö
(GmbH) ja siten yksityinen yhtiö eikä GDPR-asetuksen 37 artiklan 1 kohdan alakohdan
a mukainen viranomainen tai julkishallinnon elin. Ydintehtäviemme puitteissa ei
GDPR-asetuksen 37 artiklan 1 kohdan alakohtien b ja c mukaisesti käsitellä
laajamittaisesti erityislaatuisia tietoja tai henkilötietoja, jotka koskevat rikostuomioita ja
rikkomuksia, eikä suoriteta asianosaisten henkilöiden laajamittaista säännöllistä ja
järjestelmällistä seurantaa. Tästä syystä binderholz ei ole velvoitettu nimittämään
tietosuojavastaavaa.

Henkilötietojen käsittely:

Henkilötietojen suojaaminen on binderholzille erittäin tärkeää.

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan kohdistaa sinuun henkilökohtaisesti.
Esimerkkejä niistä ovat mm. osoite, nimi, postiosoite, sähköpostiosoite tai
puhelinnumero. Sellaiset tiedot kuin verkkosivulla vierailevien käyttäjien määrä eivät
ole henkilötietoja, koska niitä ei kohdisteta tiettyyn henkilöön.

binderholz käsittelee henkilötietoja laillisten tietosuojasääntöjen mukaisesti (ennen
kaikkea EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojan sopeutuslaki DSG 2018) sekä
tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Sinulla on mahdollisuus tehdä valitus tietojesi lainvastaisesta käsittelystämme
valvontaviranomaiselle GDPR-asetuksen 77 artiklan mukaisesti. Voit sitä varten
säännönmukaisesti kääntyä tavallisen oleskelupaikkasi tai työpaikkasi tai meidän
toimipaikkamme valvontaviranomaisen puoleen.
.

binderholzin käsittelemät henkilötiedot:

Asianosaisten henkilöiden oikeudet:
Sinulla on oikeus:

· GDPR-asetuksen 15 artiklan mukaisesti vaatia tietoja siitä, mitä henkilötietojasi
olemme käsitelleet. Voit ennen kaikkea pyytää tietoja käsittelyn tarkoituksista,
henkilötietoryhmistä, vastaanottajaryhmistä, joille tietojasi on luovutettu tai on
tarkoitus luovuttaa, suunnitellusta säilytysajasta, oikeudesta oikaisuun,
poistoon, käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen, oikeudesta tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, tietojen alkuperästä, mikäli me emme ole keränneet



niitä, sekä automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista ja tarvittaessa
niiden yksityiskohtia koskevista merkityksellisistä tiedoista.

· GDPR-asetuksen 16 artiklan mukaisesti vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai
tallentamiemme tietojen täydentämistä.

· GDPR-asetuksen 17 artiklan mukaisesti vaatia tallentamiemme henkilötietojen
poistoa, sikäli kuin se ei ole tarpeellista sananvapautta ja tiedonvälityksen
vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

· GDPR-asetuksen 18 artiklan mukaisesti vaatia henkilötietojesi käsittelyn
rajoittamista, sikäli kuin kiistät tietojesi paikkansapitävyyden, käsittely on
lainvastaista, ja sinä vastustat niiden poistamista ja me emme tarvitse tietoja
enää, sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi tai sinä olet vastustanut käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan
mukaisesti.

· GDPR-asetuksen 20 artiklan mukaisesti vaatia saada henkilötietosi, jotka olet
toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa tai siirtää ne toiselle vastuulliselle.

· GDPR-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti perua suostumus milloin
tahansa. Sen seurauksena on, että emme saa tulevaisuudessa suorittaa
tietojenkäsittelyä, jolle tämä suostumus on annettu.

Vastustamisoikeus:

Mikäli henkilötietojasi käsitellään GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f
mukaisesti oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, sinulla on oikeus GDPR-asetuksen 21
artiklan mukaisesti vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, sikäli kuin niillä on erityinen
peruste tai vastustaminen koskee suoramarkkinointia. Viimeksi mainitussa
tapauksessa sinulla on yleinen vastustamisoikeus, jonka toteutamme ilman erityisen
perusteen mainintaa.
Jos haluat soveltaa peruuttamis- ja vastustamisoikeuttasi, riittää sähköposti
osoitteeseen dataprivacy@binderholz.com.

Säilyttämisaika (poistoajat):

Tietosuojaoikeudellisten vaatimusten mukaisesti olemme GDPR-asetuksen 5 artiklan
1 kohdan alakohdan e mukaisesti velvollisia poistamaan henkilötiedot heti, kun niiden
käsittelyn tarkoitusta ei ole enää. Tässä yhteydessä haluamme huomauttaa, että
lailliset säilytysvelvollisuudet ja -ajat muodostavat oikeutetun tarkoituksen
henkilötietojen käsittelylle.

Säilytämme ja tallennamme tietoja joka tapauksessa henkilöön kohdistetussa
muodossa liiketoimintasuhteen päättymiseen asti tai voimassa olevien takuu-,
korvausvastuu- tai vanhenemisajan päättymiseen asti; sen lisäksi mahdollisten riita-
asioiden päättymiseen asti, joissa tietoja tarvitaan todisteena; tai joka tapauksessa



kolmannen vuoden loppuun viimeisestä liikekumppanin kanssa tapahtuneesta
yhteydenpidosta lukien.

Sen lisäksi noudatamme seuraavia aikoja:

Kirjanpito ja vero-oikeus:

· Vero-oikeudellinen säilytysvelvollisuus: 10 vuotta

Sopimukset:

· Irtaimen omaisuuden kauppahintavaatimus: 30 vuotta
· Kiinteän omaisuuden kauppahintavaatimus: 30 vuotta
· Vaatimukset valmistussopimuksesta (kun työ on tehty teollisen tai muun

taloudellisen toiminnan puitteissa): 30 vuotta
· Yleinen vahingonkorvaus (vahingonkorvauskanteet): 10 vuotta (kun vahinko ja

vahingon aiheuttaja ovat tunnettuja) / muuten 30 vuotta

Työsuhteet:

· Oikeus työtodistuksen saamiseen: 30 vuotta
· Palvelusuhde: Palvelun saajan ja antajan oikeus maksuun, ennakkomaksuun

ja kaikki muut vaatimukset palvelusuhteesta: 3 vuotta
· Palvelun saajan tiedot laskentatoimessa: kuten kirjanpito.
· Aika vaatimusten esittämiseen syrjinnän vuoksi ylennysten tai hakemusten

yhteydessä: 6 kuukautta ylennyksen tai hakemuksen hylkäämisestä lukien tai
hakijan suostumusilmoituksen mukaisesti hakemusasiakirjat myös 3 vuotta.



Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muissa kuin seuraavassa
mainittuihin tarkoituksiin.

Me luovutamme henkilötietoja kolmannelle osapuolelle vain seuraavissa tapauksissa:

· Olet antanut suostumuksesi siihen GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
alakohdan a mukaisesti.

· Luovuttaminen GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti
oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja silloin, kun se on tarpeellista
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi ja kun ei
voida olettaa, että sinulla on kohtuullinen intressi siihen, että tietojasi ei
luovuteta.

· Siinä tapauksessa, että luovuttamiselle on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan alakohdan c mukaisesti lakisääteinen velvoite.

· Se on lainmukaista ja GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan b
mukaista tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa sinä olet
osapuolena.

Verkkosivujemme käyttö

a) Kun avaat verkkosivumme, päälaitteellasi oleva selain lähettää automaattisesti
tietoja verkkosivujemme palvelimelle. Nämä tiedot tallennetaan väliaikaisesti niin
kutsuttuun lokitiedostoon. Seuraavat tiedot saadaan ilman sinun toimenpidettäsi ja
tallennetaan automaattiseen poistoon asti:

• hakevan tietokoneen IP-osoite
• haun päivämäärä ja kellonaika
• haetun tiedoston nimi ja URL-osoite
• verkkosivu, jolta käsi haku tehdään (referrer url)
• käytetty selain ja mahdollisesti tietokoneesi käyttöjärjestelmä sekä internet-

palveluntarjoajasi nimi.

Käsittelemme mainittuja tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• yhteyden muodostaminen verkkosivulle
• verkkosivustomme mukavan käytön varmistaminen
• järjestelmän turvallisuuden ja vakauden analysointi
• muunlainen hallinnointi.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta f.
Oikeutetut etumme perustuu yllä lueteltuihin tietojen keruun tarkoituksiin. Emme
missään tapauksessa käytä kerättyjä tietoja tekemään johtopäätöksiä
henkilöllisyydestäsi.

Sen lisäksi käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analyysipalveluja. Löydät
lisätietoja siitä tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Evästeet”.



b) Uutiskirjeemme tilaamisen yhteydessä

Mikäli olet antanut suostumuksesi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a
mukaisesti, käytämme sähköpostiosoitettasi siihen, että lähetämme sinulle
säännöllisesti uutiskirjeemme. Uutiskirjeen saamiseen riittää sähköpostiosoitteen
antaminen.

Tilauksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa, esimerkiksi jokaisen
uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Voit tehdä peruuttamisen vaihtoehtoisesti myös
lähettämällä sähköpostin osoitteeseen dataprivacy@binderholz.com.

c) Yhteydenottolomakettamme käytettäessä

Tarjoamme sinulle kaikenlaisiin kysymyksiin mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä
verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Siihen tarvitaan voimassa oleva
sähköpostiosoite, jotta tiedämme, keneltä kysely tulee ja voidaksemme vastata siihen.
Muut tiedot voidaan antaa vapaaehtoisesti.

Tietojen käsittely yhteydenottotarkoituksessa tapahtuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan alakohdan a mukaisesti antamasi suostumuksesi perusteella.
Yhteydenottolomakkeen käytön yhteydessä keräämämme henkilötiedot poistetaan
automaattisesti esittämäsi kyselyn jälkeen.

Evästeet

Verkkosivuillamme käytetään niin kutsuttuja evästeitä. Ne ovat pieniä tekstitiedostoja,
jotka tallennetaan selaimen välityksellä päätelaitteellesi. Ne eivät aiheuta vahinkoja.

Käytämme evästeitä tekemään tarjonnastamme käyttäjäystävällistä. Jotkin evästeet
tallentuvat päätelaitteellesi, kunnes poistat ne. Niiden avulla voimme tunnistaa
selaimesi seuraavan käyntisi yhteydessä.

Evästeillä käsitellyt tiedot ovat tarpeen meidän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen
etujen toteuttamiseksi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti.

Jos et halua sitä, voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden
asettamisesta ja sinä sallit sen vain yksittäistapauksessa.  Evästeiden estäminen voi
rajoittaa verkkosivustomme toimintaa.

Google Analytics

Verkkosivustomme käytön helpottamiseksi ja jatkuvaksi optimoimiseksi käytämme
Google Analytics -verkkoanalyysipalvelun toimintoja. Palvelun tarjoaja on Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics
käyttää niin kutsuttuja ”evästeitä”. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan
tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivujen käyttöäsi. Evästeiden
välityksellä saatu tieto näiden verkkosivujen käytöstäsi siirretään yleensä Googlen
palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sille.

Me käytämme Google Analytics -palvelua aktivoidulla IP-anonymisoinnilla. Se
tarkoittaa, että näillä verkkosivuilla Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin



jäsenmaissa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Vain
poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle
palvelimelle ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja näiden verkkosivujen
ylläpitäjän valtuuttamana analysoimaan, miten käytät näitä verkkosivuja, ja laatimaan
raportteja verkkosivujen aktiivisuudesta voidakseen tarjota verkkosivujen ylläpitäjälle
verkkosivujen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google Analyticsin puitteissa
selaimeltasi välitettyä IP-osoitetta ei yhdistetä Googlen muiden tietojen kanssa.

Voit estää evästeiden tallennuksen selaimensa asetuksilla. Huomautamme sinulle
kuitenkin siitä, että tässä tapauksessa näiden verkkosivujen kaikkia toimintoja ei voida
käyttää kokonaisuudessaan. Sen lisäksi voit estää evästeen avulla Googlelle kerätyt
ja verkkosivujen käyttöäsi koskevat tiedot (IP-osoite mukaan lukien) lataamalla alla
olevasta linkistä selainliitännäisen ja asentamalla sen:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Saat lisätietoja siitä, miten Google käyttää tietoja mainostarkoituksiin, sekä asetus- ja
vastustamismahdollisuuksista Googlen verkkosivuilla:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (”Googlen käyttämät tiedot
käyttäessäsi kumppaniemme verkkosivuja tai sovelluksia”),
http://www.google.com/policies/technologies/ads (”Tietojen käyttö
mainostarkoituksiin”), http://www.google.de/settings/ads (Niiden tietojen hallinta, joita
Google käyttää mainosten esittämiseen”) ja http://www.google.com/ads/preferences/
(”Määritä, mitä tietoja Google näyttää sinulle”).

Piwik

Näillä verkkosivuilla käytetään avoimen lähdekoodin Piwik-verkkoanalyysipalvelua.
Piwik käyttää niin kutsuttuja ”evästeitä”. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan
tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivujen käyttöäsi. Sitä varten
tallennetaan evästeiden laatimat tiedot näiden verkkosivujen käytöstä meidän
palvelimellemme. IP-osoite anonymisoidaan ennen tallennusta.

Evästeiden laatimia tietoja näiden verkkosivujen käytöstä ei luovuteta kolmannelle
osapuolelle. Voit estää evästeiden tallennuksen selaimensa asetuksilla.
Huomautamme sinulle kuitenkin siitä, että tässä tapauksessa näiden verkkosivujen
kaikkia toimintoja ei voida käyttää kokonaisuudessaan.

Jos et hyväksy tietojesi tallentamista ja käyttöä, voit passivoida tallennuksen ja käytön
täällä. Tässä tapauksessa selaimeesi asetetaan opt-out-eväste, joka estää, että Piwik
tallentaa käyttötietoja. Kun poistat evästeesi, poistat myös Piwikin opt-out-evästeen.
Opt-out on aktivoitava uudelleen, kun sivuillamme vieraillaan uudelleen.

Sosiaalisen median liitännäiset

a) Facebook



Verkkosivuillamme käytetään Facebook-liitännäisiä, jotta niiden käytöstä voidaan
tehdä yksilöllisempää. Käytämme siihen TYKKÄÄ- tai JAA-painiketta. Kyseessä on
Facebookin tarjoama palvelu.

Kun avaat sivustoltamme sivun, joka käsittää tällaisen liitännäisen, selaimesi luo
suoran yhteyden Facebookin palvelimille. Facebook lähettää liitännäisen sisällön
suoraan selaimeesi, joka yhdistää sen verkkosivulle.

Liitännäisellä Facebook saa tiedon, että selaimesi on avannut kyseisen verkkosivun,
myös siinä tapauksessa, että sinulla ei ole Facebook-tiliä tai et ole kirjautunut
Facebookiin. Selaimesi lähettää nämä tiedot (IP-osoite mukaan lukien) suoraan
Facebookin palvelimelle Yhdysvaltoihin, missä se tallennetaan.

Jos olet kirjautunut Facebookiin, Facebook voi kohdistaa vierailusi verkkosivullamme
suoraan sinun Facebook-tiliisi. Kun olet vuorovaikutuksessa liitännäisten kanssa,
esimerkiksi painat TYKKÄÄ- tai JAA-painiketta, kyseinen tieto siirretään myös suoraan
Facebookin palvelimelle ja tallennetaan sinne. Tiedot julkaistaan myös Facebookissa
ja näytetään Facebook-kavereillesi.

Facebook voi käyttää näitä tietoja mainontaan, markkinatutkimukseen ja Facebook-
sivujen tarpeenmukaiseen suunnitteluun. Facebook luo sitä varten käyttö-, kiinnostus-
ja suhdeprofiileja, esimerkiksi analysoimaan verkkosivujemme käyttöäsi koskien
sinulle Facebookissa näytettyjä mainoksia, tiedottamaan muille Facebookin käyttäjille
aktiivisuudestasi verkkosivuillamme ja antamaan muita Facebookin käyttöön liittyviä
palveluja.

Jos et halua, että Facebook kohdistaa verkkosivujemme kautta kerättyjä tietoja
Facebook-tiliisi, sinun täytyy kirjautua ulos Facebookista, ennen kuin vierailet
verkkosivuillamme.

Löydät tietojen keruun tarkoituksen ja laajuuden ja sen, miten Facebook käsittelee ja
käyttää tietoja sekä sinun sitä koskevista oikeuksista ja yksityisyyden suojan
asetusmahdollisuuksista
Facebookin yksityisyyskäytännöistä(https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Verkkosivuillemme on integroitu Twitter Inc.:n yhteisöpalvelun (Twitter) liitännäisiä.
Twitter-liitännäiset (twiittaa-painike) tunnistat sivullamme olevasta Twitter-logosta.
Löydät käytössä olevat twiittaa-
painikkeet täältä (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Kun avaat sivustollamme sivun, jossa on tällainen liitännäinen, luodaan suora yhteys
selaimesi ja Twitterin palvelun välille. Twitter saa siten tiedon, että olet vieraillut
sivullamme IP-osoitteellasi. Kun painat Twitterin twiittaa-painiketta ollessasi
kirjautuneena Twitter-tilillesi, voit linkittää sivujemme sisällöt Twitter-profiiliisi. Näin
Twitter voi kohdistaa vierailusi sivuillamme käyttäjätiliisi. Huomautamme siitä, että me
emme sivujen tarjoajana saa minkäänlaista tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä
emmekä siitä, miten Twitter käyttää niitä.



Jos et halua, että Twitter pystyy kohdistamaan sivuillamme vierailusi, kirjaudu ulos
Twitter-käyttäjätililtäsi.

Saat siitä lisätietoja Twitterin (https://twitter.com/privacy) tietosuojaselosteesta.

Sisällöt

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille (”ulkoiset
linkit”). Näistä linkeistä vastaa kyseinen ylläpitäjä. binderholz ei voi vaikuttaa
linkitettyjen sivujen nykyiseen eikä tulevaan muotoiluun eikä niiden sisältöön. Ulkoinen
linkitys ei tarkoita, että sisällöt ovat binderholzin sisältöjä. Ulkoisten linkkien jatkuva
tarkastus ei ole binderholzille ilman konkreettisia vihjeitä lainrikkomuksesta
mahdollista eikä kohtuullista. Tällaiset ulkoiset linkit poistetaan kuitenkin välittömästi,
kun lainrikkomuksista saadaan tieto.

Sähköposti
Kun lähetät meille tiedusteluja sähköpostilla, tallennamme tietosi mukaan lukien
antamasi yhteystiedot tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. binderholz
korostaa, että tietojen siirrossa internetissä (esimerkiksi sähköpostiviestinnässä) on
tietoturva-aukkoja eikä sitä voida suojata aukottomasti kolmannen osapuolen pääsyltä.

Mainostaminen
Julkaisutietojemme tai verkkosivujemme yhteystietojen käyttäminen mainostamiseen
ei ole toivottua, paitsi kun annamme siihen kirjallisen suostumuksen. binderholz ja
kaikki näillä verkkosivuilla mainitut henkilöt kieltävät näiden tietojen kaikenlaisen
kaupallisen käytön ja luovuttamisen.



Tietoturvallisuus

Käytämme verkkosivuilla vierailun aikana laajalti käytössä olevaa SSL-menetelmää
(secure socket layer) kaikkein suurimmalla salaustasolla, jota selaimesi tukee. Se on
tavallisesti 256-bittinen salaus. Jos selaimesi ei tue 256-bittistä salausta,
turvaudumme sen sijaan 128-bittiseen v3-teknologiaan. Tunnistat verkkosivustomme
yksittäisen sivun salauksen selaimesi alarivillä olevasta suljetusta avain- tai
lukkosymbolista.

Käytämme myös sopivia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä suojaamaan
tietojasi satunnaisilta tai tahallisilta manipuloinneilta, osittaiselta tai täydelliseltä
menetykseltä, hävitykseltä tai kolmannen osapuolen luvattomalta pääsyltä.
Turvatoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen myötä.

Tämän tietosuojaselosteen ajantasaisuus ja muuttaminen

Tämä tietosuojaselosteen muuttaminen saattaa olla tarpeen verkkosivujemme
kehittämisen ja niillä tehtyjen tarjousten tai muutettujen laki- ja viranomaismääräysten
vuoksi. Voit hakea ajankohtaisen tietosuojaselosteen milloin tahansa osoitteesta
https://www.binderholz.com/fi/asiakaspalvelu-yhteystiedot/tietosuoja/ ja tulostaa sen.
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