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365 Retail Markets, LLC 
Biometristen tietojen tietosuojakäytäntö 

Tarkistettu tiistaina, 29. tammikuuta 2022 

LUE TÄMÄ BIOMETRISTEN TIETOJEN YKSITYISYYDEN SUOJAKÄYTÄNTÖ ("Käytäntö") HUOLELLISESTI. 
MIKÄLI HALUAT KÄYTTÄÄ 365-MYYNTIPISTEEN SORMENJÄLKITUNNISTINTA KÄYTTÄÄKSESI 365 MY 
MARKET -TILIÄ, SINUN TULEE SUOSTUTTAVA BIOMETRISTEN TIETOJEN KERÄÄMISEEN TÄMÄN 
KÄYTÄNNÖN MUKAISESTI. 

HYVÄKSY TÄMÄN KÄYTÄNTÖÖN NAPSAUTTAMALLA "HYVÄKSYN"-PAINIKE JA SITTEN VAHVISTA-
PAINIKETTA TÄMÄN KÄYTÄNNÖN ALAOSASTA. 

JOS ET HALUA KÄYTTÄÄ 365-MYYNTIPISTEEN LAITTEITA SORMENJÄLKITUNNISTINTA TAI JOS ET HYVÄKSY 
BIOMETRISTEN TIETOJEN KERÄÄMISTÄ JA KÄYTTÖÄ, NAPSAUTA PERUUTA-PAINIKETTA. 

A. Johdanto: Käytä My Market -tiliäsi. 365 Retail Markets, LLC ("365", "meitä", "meidän" tai 
"Company Kitchen") tarjoaa tuotteita ja palveluita tämän käytännön, tietosuojalausunnon ja 
palveluehtojen mukaisesti (sijaitsee osoitteessa https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) 
365:n yritysasiakkailleja heidän työntekijöilleen, asiakkaille ja muille loppukäyttäjille ("Käyttäjät" 
tai "sinä") verkkosivuillaan https://mykioskcard.com, https://mymarketaccount.com, https: 
//mymarketaccount.net, https://mymarketcard.com , https://payment.companykitchen.com, 
https://LoadMyCard.net ja https://Order.SimpliGet.com ("Kuluttajasivustot"), kuluttajien 
mobiilisovellukset ("Mobiilisovellukset"), kioskeissamme sijaitseva 365 -myyntipisteen 
sormenjälkilukija ("sormenjälkilukija") sekä muut 365-käyttöliittymät joita voidaan 
kehittää.365:n tuotteiden ja palvelujen avulla voit luoda, käyttää, hallita ja sulkea yksittäisen 
tallennetun arvon tilin ("My Market Account"), jonka avulla voit muun muassa lisätä ja hallita rahaa 365-
lehtikioskiin, tavaroiden ja palveluiden ostamiseen joita voivat tarjota 365 tai kolmannet osapuolet 
("Palvelut"). 365 tarjoaa useita vaihtoehtoja päästä My Market -tilillesi ja käyttää kioskejamme, jotka 
eivät vaadi biometrisiä tietoja (määritelty alla), kuten matkapuhelimen viivakoodi, 
sähköpostitunnus/PIN-koodi tai nimettömät ostokset luottokortilla/maksukortilla/käteisellä. 

Sinun on luettava tämä käytäntö ja suostuttava siihen sekä annettava meille mahdollisuus kerätä ja 
käyttää biometrisistä tiedoistasi saatuja tietoja voidaksesi käyttää sormenjälkitunnistinta, kun käytät My 
Market -tiliäsi tai muuten olet tekemisissä kanssamme. Voit peruuttaa suostumuksesi tähän käytäntöön 
milloin tahansa käyttämällä osiossa G "Biometristen tietojesi poistaminen" olevia menettelyjä.Kun olet 
lukenut ja harkinnut tämän käytännön huolellisesti, hyväksy tai hylkää tämä käytäntö napsauttamalla 
vastaavaa painiketta tämän käytännön alaosasta. 

Suostumalla tähän käytäntöön suostut myös ratkaisemaan kaikki sinun ja meidän väliset katetut 
erimielisyydet välimiesmenettelyllä eikä tuomarin tai tuomariston avulla tuomioistuimessa. 
Välimiesmenettelystä on esitetty jäljempänä osiossa I Riitojen ratkaisu ja välimiesmenettely sekä 
käyttöehdoissamme: saatavilla osoitteesta https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ tai 
ottamalla meihin yhteyttä jollakin seuraavista tavoista, jotka on kuvattu kohdassa J ”Ota yhteyttä” 

B. Määritelmät. Tämän käytännön ehtoihin sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

"Biometrisillä tiedoilla" tarkoitetaan yhdessä "biometrisiä tunnisteita" ja "biometrisiä tietoja", ellei 
sovellettavassa laissa toisin määrätä. 

 
"Biometriset tunnisteet" tarkoittavat (rajoituksetta) verkkokalvon tai iiriksen skannauksia, sormenjälkiä, 
äänijälkiä tai käden tai kasvojen geometrian skannausta sekä tietyn henkilön automaattisilla mittauksilla 
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luotuja tietoja. Biometrisiin tunnisteisiin eivät sisälly (i) kirjoitusnäytteet, kirjallistet allekirjoitukset, 
valokuvat, päteviin tieteellisiin testeihin tai seulontaan käytettyjen ihmisen biologisten näytteiden, 
väestötietojen, tatuointikuvausten tai fyysiset kuvaukset, kuten pituus, paino, hiusväri tai silmien väri; (ii) 
potilaan terveydenhuoltolaitoksesta kerätyt tiedot tai kerätyt, käytetyt tai varastoidut terveydenhuollon 
hoidot, maksut tai toiminnot liittovaltion vuoden Yhdysvaltojen 1996 HIPAA-lain mukaan. (iii) biologiset 
aineet, joita säännellään Yhdysvaltojen geneettisen tietosuojalain (GINA) nojalla; tai (iv) röntgenkuvat, 
magneettikuvaus tai muu kuva tai elokuva ihmisen anatomiasta, joita käytetään diagnoosiin, hoitoon tai 
tieteelliseen testaukseen tai seulontaan. 

"Biometrisillä tiedoilla" tarkoitetaan mitä tahansa tietoja riippumatta siitä, miten ne kaapataan, 
muunnetaan, tallennetaan tai jaetaan, yksilön tunnistamiseen käytetyn biometrisen tunnisteen 
perusteella. Biometriset tiedot eivät sisällä tietoja, jotka ovat peräisin tuotteista tai menettelyistä, jotka 
eivät ole biometrisiä tunnisteita. 

"Luottamukselliset ja arkaluonteiset tiedot" tarkoittaa henkilökohtaisia tietoja, joita voidaan käyttää 
yksilön tai yksilön tilin tai omaisuuden tunnistamiseen, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) geneettinen 
markkeri, geenitestitiedot, yksilöllinen tunnistenumero tilin tai omaisuuden tunnistamiseksi, tilinumero, 
PIN-koodi, pääsykoodi, ajokorttinumero tai sosiaaliturvatunnus. 

C. Biometristen tietojen keruun tavoitteet ja oikeusperusta. Siltä osin kuin 365 kerää, tallentaa ja 
käyttää biometrisiä tietoja, tämä tehdään käyttäjän tunnistamiseksi, käyttäjän valtuuttamien 
rahoitustapahtumien suorittamiseksi, petosten ehkäisemiseksi, turvallisuustarkoituksiin ja muihin 
laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, kun käyttäjät käyttävät My Market -tiliään tai muita Käyttäjän 
pyytämiä tai käyttämiä palvelujamme kioskeissamme. 365 on kaikkien 365:n kanssa jaettujen käyttäjän 
biometristen tietojen sääntelijä.  

D. Kuinka biometrisiä tietoja kerätään ja käytetään. Kun kirjaudut My Market -tilille tai käytät 
palveluitamme yhdessä myyntipisteissämme, sinulta kysytään, haluatko käyttää sormenjälkilukijaamme. 
Jos haluat käyttää sormenjälkilukijaamme ja olet hyväksynyt tämän käytännön, sormenjälkilukija mittaa 
erilaisia etäisyyksiä käyttäjän sormenjäljen ihopoimujen välillä. Näitä mittauksia käytetään muuttujina 
algoritmissa, joka luo yksilöllisen merkkijonon, jota kutsutaan malliksi. Mallia voi tulkita vain biometrinen 
ohjelmistoydin. Malli on koodattu numerosarja, jota ei voida käyttää henkilökohtaisen henkilöllisyyden 
tunnistamiseen. Kun käytät jotakin sormenjälkilukijaamme jossakin myyntipisteessämme, aiemmin 
luotua mallia voidaan käyttää tunnistamaan sinut, kun haluat käyttää My Market -tiliäsi tai maksaa 
tavaroista tai palveluista sormenjälkitunnistimilla. Jos alkuperäinen malli vastaa mallia, jonka loit 
seuraavan kerran, kun käytät sormenjälkilukijaa, tapahtumasi hyväksytään ja My Market -tiliäsi 
veloitetaan ostoksesta. Malli tunnistetaan vain Global Market -tilillä määritetyissä kioskeissa, jotka ovat 
samalle yritykselle määritettyjä myyntipistelaitteita ja joita eivät voi käyttää muut myyntipistelaitteet, 
joita ei ole yhdistetty yrityksen Global Market -tiliin johon yritys on linkitetty. Toisin sanoen, jos hyväksyt 
sormenjälkilukijoiden käytön yrityksessäsi tai muussa paikassa, voit käyttää sormenjälkilukijoita vain 
sellaisissa myyntipisteissä, jotka on linkitetty kyseiseen Global Market -tiliin yrityksessä tai paikassa.  

E. Biometristen tietojen keräämisen, käytön ja julkistamisen rajoitukset. Lukuun ottamatta tässä 
käytännössä ja alla olevissa poikkeuksissa mainittuja tapauksia, 365 ei (i) kerää, tallenna, osta, 
vastaanota kaupan kautta tai muuten mitään biometrisiä tietoja tai malleja; (ii) paljasta, 
uudelleenpaljasta tai muuten jaa uudelleen biometrisiä tietoja tai malleja; (iii) käytä tai paljasta 
biometrisiä tietoja tai malleja tavalla, joka on olennaisesti ristiriidassa meille antamasi suostumuksen 
kanssa tai (iv) myy, vuokraa, vaihda tai muuten siirtää biometrisiä tietojasi tai mallejasi kolmansille 
osapuolille antamatta sinulle etukäteen kirjallista ilmoituksen ja etukäteen myöntävän suostumuksesi 
saamista. Siltä osin kuin 365:llä ei ole suostumustasi tai tällaiset toimet rikkoisivat tätä käytäntöä, 365 ei 
kerää, tallenna tai käytä kuvia biometrisista tiedoistasi tai malleistasi. Sormenjälkikuvaa ei voida 
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rekonstruoida malleista. 356 ei myy, vuokraa tai muuten siirrä mitään biometrisiä tietoja tai mallinteita. 
Tapahtuman sijainnista riippuen mallit voidaan lähettää maasta toiseen. Biometrisiä tietoja ei siirretä 
maasta toiseen. 

Poikkeukset: 365 voi paljastaa biometrisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta tai suostumusta, mutta vain 
silloin, kun sitä vaaditaan: (i) sovellettavan lain noudattamiseksi; (ii) vastatakseen toimivaltaisen 
lainkäyttöalueen tuomioistuimen pätevään määräykseen tai haasteeseen; (iii) suorittaa kaikki 
valtuutetut tai pyytämäsi rahoitustapahtumat (kolmansia osapuolia, jotka auttavat tällaisten 
tapahtumien suorittamisessa, koskevat samat rajoitukset ja rajoitukset kuin 365:tä tämän käytännön 
mukaisesti); tai 365 ei tarjoa henkilökohtaisia tunnistetietoja tai biometrisiä tietoja Käyttäjien 
kokemuksista kolmansille osapuolille markkinointia, mainontaa tai muuta käyttöä varten, mutta kyseiset 
tiedot voivat olla 365-asiakkaan saatavilla, joka isännöi kioskia tiloissaan. 

F. Biometristen tietojen tallentaminen ja suojaaminen. 365 tallentaa, lähettää ja suojaa kaikki 
biometriset tiedot paljastamiselta noudattaen alan kohtuullisia huolellisuusstandardeja ja noudattaa 
sovellettavia tietosuojalakeja. Vaikka minkään tiedonkeruu-, tallennus- tai siirtojärjestelmän ei voida 
taata 100-prosenttisesti turvallista, 365 ylläpitää tiukkoja hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä menettelyjä 
biometristen tietojen suojaamiseksi, mukaan lukien (rajoituksetta) biometristen tietojen käytön 
rajoittaminen käyttäjä-/salasanatietojen avulla, jotka toimitetaan vain Työntekijöille, joilla on tietoa ja 
koulutus biometristen tietojen säilyttämisestä, RDS-AES256-salausteknologian, palomuurien, 
rakennusten ja tiedostojen fyysisen kulunvalvonnan sekä haittaohjelmasuojauksen avulla. 

G. Biometristen tietojen poistaminen ja poisto. Jos päätät myöhemmin, että et enää halua 
hyväksyä tätä käytäntöä, sinun tulee ilmoittaa siitä meille kirjallisesti yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu 
kohdassa J "Ota yhteyttä" otsikolla "Poista ja hävitä biometriset tietoni". Kun 365 on vastaanottanut 
kirjallisen pyyntösi, 365 lähettää sinulle kirjallisen kuittauksen pyyntösi vastaanottamisesta. 365 estää 
sinua käyttämästä sormenjälkilukijaa My Market -tilisi yhteydessä ja ryhtyy kohtuullisiin toimiin 
poistaakseen viipymättä kaikki biometrisista tiedoistasi johdetut tiedot (yleensä kolmen arkipäivän 
kuluessa), ellei tämän käytännön mukaisesti vaadita pidempää säilytysaikataulua tai sovellettavaa lakia. 

 
Kun pyydät biometristen tietojesi poistamista, et voi enää käyttää My Market -tiliäsi sormenjälkilukijalla. 
Jos päätät poistaa biometriset tietosi, sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoite vaihtoehtoisena 
tapana käyttää tiliäsi. 

ENNEN kuin pyydät biometristen tietojesi poistamista, varmista, että olet löytänyt vaihtoehtoisia 
tapoja päästä tilillesi. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla tilin vahingossa tapahtuva lukitus ja tilin 
uudelleentodennuksen viivästyminen biometristen tietojen poistamisen jälkeen.  

Seuraavat ovat ei-biometrisiä vaihtoehtoja päästäksesi tilillesi (vaihtoehdot voivat vaihdella sovelluksen 
mukaan): 

Käyttäjätunnus ja PIN: Käyttäjätunnukset ovat yksilöllisiä, mutta yleinen muoto on etunimesi 
ensimmäinen kirjain ja sukunimesi 5 ensimmäistä kirjainta. Esimerkiksi Matti Meikäläisen käyttäjätunnus 
olisi MMEIK. 

ScannerID: Ainutlaatuinen viivakoodi, usein avainketjukortilla. Jotkin myyntipisteet edellyttävät myös 
PIN-koodia ScannerID-tunnuksellasi. 



 

41545634.1 

Sähköpostiosoite ja PIN-koodi: Jos My Market -tilisi on myös Global Market -tili ("GMA"), pääset tilillesi 
sähköpostiosoitteellasi ja PIN-koodillasi. GMA:issa on sähköpostiosoite/pin-koodi 
käyttäjätunnuksen/pin-koodin sijaan 

Nähdäksesi käyttäjänimesi, sähköpostiosoitteesi tai skanneritunnuksesi, valitse myyntipistelaitteista 
(vaiheet voivat vaihdella sovelluksen mukaan): 

1. Hallitse tiliäsi 

2. olemassa oleva tili 

3. Käytä kirjautumiseen sormenjälkilukijaa 

4. Tilitiedot näkyvät hallitse tiliä -näytössä 

Jos olet unohtanut PIN-koodisi, löydät sen tilin tiedot -näytöstä: 

1. Napauta Tilin PIN-koodi -kenttää 

2. Luo uusi PIN-koodi 

3. Vahvista uusi PIN-koodi 

4. Tallenna ja sulje 

Mobiilisovelluksen QR-koodi: Jos My Market -tilisi on linkitetty mobiilisovellukseen, voit skannata QR-
koodin myyntipistelaitteesta päästäksesi tiliisi. 

Voit tarkastella mobiilisovelluksen QR-koodia mobiilisovelluksesta seuraavasti: 

1. Kirjaudu tilillesi sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi (tätä vaihetta ei välttämättä tarvita, jos 

olet jo kirjautunut sisään) 

2. QR-koodi näkyy kirjautumisen jälkeen. Tämä QR-koodi voidaan skannata myyntipisteestä, jotta 

pääset tilillesi. 

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi biometriikan-tietosuojakäytäntöön, mutta sinulla ei ole muita 
keinoja päästä My Market -tilillesi, 365 tarvitsee lisätietoja paikantaakseen sinut ja auttaakseen tilisi 
uudelleen todentamisessa. Sähköpostiosoitteesi "Poista biometriikkatietosi" osoitteeseen privacy@ 
365smartshop.com tulee sisältää: 

• Etu- ja sukunimi 

• Yhteyshenkilön puhelinnumero 

• Sijainnin nimi (tämä on yleensä sijaintisi) 

• Osoite 

jos tiedossa 

• Käyttäjänimi 

• ScannerID (jos sinulla on avaimenperäkortti kirjautumiseen, siinä on numero) 

mailto:privacy@365smartshop.com


 

41545634.1 

• Viimeisin tunnettu tilin saldo 
• Myyntipaikan laitteen sarjanumero (löytyy useimpien laitteiden oikealla puolella 

olevasta tarrasta, suurin osa alkaa VSH:lla) 

H. säilytysaikataulu. 365 säilyttää biometriset tietosi niin kauan kuin jatkat 365-sormenjälkilukijan 
käyttöä ja tuhoaa biometriset tietosi pysyvästi heti, kun käytät sormenjälkilukijaa ensimmäisen kerran: 

• Biometristen tietojen hankkimisen alkuperäinen tarkoitus on saavutettu; 
• Peruutat suostumuksesi; 
• 365 deaktivoi tilisi petosten, toimettomuuden (vähintään yhden ostoksen tekemättä 

jättäminen 365-järjestelmän kautta 12 kuukauden aikana) tai muiden laillisten 
liiketoiminnallisten syiden vuoksi; 

• Yhden vuoden kuluessa viimeisestä vuorovaikutuksesta 365:n kanssa; tai 
• Kun laki sitä vaatii. 

365 poistaa pysyvästi kaikki tiedot biometrisista tiedoistasi turvallisesti. Kun olet poistanut biometriset 
tietosi, sinun on rekisteröidyttävä uudelleen ja valtuutettava uudelleen 365-sormenjälkilukijan käyttö. 

 
I. Riitojen ratkaisu ja välimiesmenettelyHyväksyt, että kaikki sinun ja 365:n väliset kiistat ja kiistat, 
mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, riidat ja kiistat, jotka liittyvät 365:n (tai tuotteisiin, palveluihin, My 
Market -tiliisi) kanssakäymiseen tai niistä johtuvat, tämä käytäntö ja kaikki biometriset tietosi 
ratkaistaan lain sallimissa rajoissa sitovalla välimiesmenettelyllä yksilöllisesti, ei tuomioistuimen tai 
ryhmäkanteen tai kanteen avulla. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että tällainen välimiesmenettely tapahtuu 
välimiesmenettelysopimuksen määräysten mukaisesti, jotka sisältyvät 365-alustojen käyttöehtoihin 
osoitteessa: https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ tai pyytämällä kopio jäljempänä 
kohdassa J "Ota yhteyttä" kuvattujen menettelyjen mukaisesti. 365:n riitojenratkaisu- ja 
välimiesmenettelyt voidaan aloittaa tai aloittaa ottamalla meihin yhteyttä jollakin alla olevassa osiossa J 
"Ota yhteyttä" kuvatuista menettelyistä 

J. Muutokset tähän käytäntöön Voimme tehdä muutoksia tähän käytäntöön milloin tahansa oman 
harkintamme mukaan. Jos teemme olennaisia muutoksia tähän käytäntöön, ilmoitamme sinulle 
muutoksista osoitteessa https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/   ja myyntipistelaitteet, 
joissa pyydämme sinua vahvistamaan, että hyväksyt tämän käytännön. Jos et hyväksy myönteisesti 
muutoksia tähän käytäntöön, poistamme biometriset tietosi, etkä voi enää käyttää 
sormenjälkitunnistinta. Jos päätät myöhemmin hyväksyä päivitykset tähän käytäntöön, sinun on 
hyväksyttävä tämän käytännön päivitykset ja lähetettävä biometriset tietosi uudelleen.  

K. Ota yhteyttä Peruuttaaksesi biometristen tietojesi käyttöä ja säilyttämistä koskevan 
suostumuksesi, jos sinulla on kysyttävää tai haluat saada kirjalliset kopiot tästä käytännöstä, vieraile 
tietosuojakäytännössämme tai käyttöehdoissamme (saatavilla osoitteessa 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy), mukaan lukien välimiesmenettelyä koskevat 
määräykset, tai jos haluat päästä käsiksi 365:n riidanratkaisu- ja sovitteluprosesseihin tai aloittaa ne 
edellä osassa I kuvatulla tavalla, ota meihin yhteyttä: 

365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084, Yhdysvallat 
Puhelin (Yhdysvallat/Kanada): +1-888-365-7382 
Puhelin (kansainvälinen): + 1-248-434-3910 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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Sähköposti: privacy@365smartshop.com 

Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan (DPO), jos sinulla on valituksia koskevia kysymyksiä, huolenaiheita, 
pyyntöjä tai käyttää tämän käytännön mukaisia oikeuksiasi. Tietosuojavastaava on tavoitettavissa 
sähköpostitse yllä olevassa osoitteessa, sähköpostitse osoitteessa: privacy@365smartshop.com ja 
puhelimitse: 1-888-3657382 (Yhdysvallat/Kanada), + 1-248-434-3910 (kansainvälinen). DPO on vastuussa 
tämän käytännön ja muiden sovellettavien lakien mukaisten yksityisyydensuojavelvoitteidemme 
noudattamisen valvonnasta, mukaan lukien valitusten, huolenaiheiden tai väitetyn tämän käytännön 
rikkomusten huolellinen dokumentointi ja tutkinta. 

L. Yksilön oikeudet. Lainkäyttöalueestasi riippuen sinulla voi olla oikeus käyttää tiettyjä yksilön 
oikeuksia. Esimerkkejä lainkäyttöalueista, jotka tarjoavat yksityishenkilöille yksityisyysoikeuksia, ovat 
Euroopan unioni (General Data Protection Regulation tai GDPR), Kanada (Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act tai PIPEDA) ja Kalifornia (California Consumer Privacy Act). 
Käyttääksesi henkilökohtaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme edellä kohdassa "Ota 
yhteyttä" kuvatulla tavalla.  
 
Yksityisyyden suoja Euroopan unionissa 
Jos olet EU:n rekisteröity henkilö, sinulla on valintoja henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja 
luovuttamisesta. Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse "Ota 
yhteyttä" -osiossa annettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Ellei nimenomaisesti toisin 
mainita, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian, mutta vastaamme pyyntöösi viimeistään 
kuukauden kuluessa.  
 
Sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet: 
 

• Pääsy henkilökohtaisiin tietoihin tietääksesi mitä tietoja olemme keränneet sinusta ja miten ne 
on jaettu; 

• Pyydä henkilötietojesi poistamista kokonaan tai osittain; 

• Epätarkkojen tai vanhentuneiden tietojen muuttaminen tai korjaaminen; 

• Vastustaa, rajoittaa tai rajoittaa kaikkien henkilötietojesi tai niiden osan käyttöä; ja 

• Oikeus pyytää kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, myös siirrettävässä muodossa. 
 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, että olemme rikkoneet 
yksityisyydensuojaasi tai sovellettavia lakeja ja määräyksiä. 
 
Yksityisyyden suoja Kanadassa  
 
Jos olet kanadalainen, sinulla voi olla tiettyjä yksityisyydensuojaoikeuksia. Voit käyttää näitä oikeuksia 
ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen joka löytyy tämän käytännön 
kohdasta "Ota Yhteyttä". Sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet: 
 

• Pääsy henkilötietoihisi meidän hoidossamme tai hallinnassamme 

• Väärien tai epätäydellisten henkilötietojen muuttaminen (korjaamalla, poistamalla tai lisäämällä) 
(korjaamalla, poistamalla tai lisäämällä) 

• Suostumuksesi peruuttaminen milloin tahansa (lakisääteisten tai sopimusrajoitusten ja 
kohtuullisen ilmoituksen mukaisesti) 

 
Kalifornian kuluttajaoikeudet kuluttajansuojassa 
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Jos asut Kalifornian osavaltiossa ja olet toimittanut henkilökohtaiset tietosi meille, sinulla on oikeus 
pyytää luetteloa kaikista kolmansista osapuolista, joille olemme paljastaneet henkilötietosi 
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos käytät oikeuttasi lähettää meille tällainen pyyntö, lähetämme sinulle 
seuraavat tiedot: 
 

• Tietoluokat, jotka annoimme kolmansille osapuolille kolmannen osapuolen 
suoramarkkinointitarkoituksiin edellisenä vuonna; ja  

• Kolmansien osapuolten nimet ja osoitteet, jotka ovat saaneet tällaisia tietoja, tai jos niiden 
liiketoiminnan luonnetta ei voida määritellä nimen perusteella, esimerkkejä markkinoiduista 
tuotteista tai palveluista. 

 
Voit tehdä tällaisen pyynnön ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä "Ota yhteyttä" -otsikon alla 
annettuja tietoja ja valita, kuinka vastauksemme pyyntöösi lähetetään.  

M. HYVÄKSY 365:N BIOMETRISTEN TIETOJEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Napsauttamalla alla olevia [HYVÄKSYN]- ja [VAHVISTA] -painikkeita HYVÄKSYT ja HYVÄKSYT seuraavat 
asiat: 

1. Olet lukenut tämän käytännön ja suostut vapaaehtoisesti siihen, että keräämme, säilytämme, 
tallennamme ja käytämme biometrisista tiedoistasi johdettuja tietoja tässä käytännössä 
kuvatulla tavalla. 

2. Suostumuksesi sitoo yllä olevassa osiossa H esitettyä "säilytysaikataulua", ellet vahvista 
suostumuksesi peruuttamista edellä kohdassa G "Biometristen tietojen poistaminen ja 
poistaminen"kuvatulla tavalla. 

3. Suostut vastaanottamaan kaikki tietueet ja suorittamaan kaikki tähän politiikkaan liittyvät 
tapahtumat sähköisesti. Voit saada paperikopiot tästä käytännöstä ja kaikista siinä viitatuista 
käytännöistä siirtymällä 365:n verkkosivustoille, sovelluksiimme tai ottamalla meihin yhteyttä 
osiossa J "Ota yhteyttä" kuvatulla tavalla tai millä tahansa muulla sovellettavan lain 
edellyttämällä tavalla. 

4. Olet vähintään 18-vuotias ja sinulla on oikeus antaa suostumus. 

5. Hyväksyt, että kaikki sinun ja 365:n väliset erimielisyydet ratkaistaan yksilöllisesti sitovan 
sopimuksen välimiesmenettelyssä, kuten yllä olevassa osassa I on kuvattu, sekä riitojenratkaisu- 
ja välimiesmenettelyllä. 

Napsauttamalla alla olevaa ["EN HYVÄKSY"] -painiketta hylkäät tämän käytännön ja kieltäydyt 
antamasta biometrisiä tietojasi. Jos kieltäydyt antamasta biometrisiä tietojasi tai peruutat 
suostumuksesi, estät sormenjälkilukijan käytön, mutta et käyttämästä My Market -tiliäsi muilla ei-
biometrisilla tavoilla. 

Hyväksyt myös, että alla olevan painikkeen napsauttaminen on sähköisen allekirjoituksen muoto, joka 
on yhtä laillisesti sitova kuin jos olisit allekirjoittanut paperisopimuksia. 

NAPSAUTA ALLA OLEVIA PAINIKETTA HYVÄKSYMISEKSI TÄMÄN KÄYTÄNTÖN JA 365:N BIOMETRISTEN 
 
 TIETOJEN KERÄÄMISEEN, SÄILYTTÄMISEEN JA KÄYTTÖÖN MYYNTIKOHDAN LAITTEEN KAUTTA 
SORMENJÄLKILUKIJAN JA MUIDEN BIOMETRISTEN LAITTEIDEN KAUTTA. Käytäntö ja 365:n tietojen 
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kerääminen ja käyttö biometrisistäni edellä tässä 365 Biometrics -tietosuojakäytännössä kuvatulla 
tavalla. 

[EN HYVÄKSY] EN HYVÄKSY 365:n biometristen tietojen suojausta ja sen määräyksiä 365:n tietojen 
keräämisestä, käytöstä ja tallentamisesta sormenjäljestäni tai muista biometrisista tiedoista. 

[VAHVISTA] Napsauta vahvistaaksesisuostumuksesi tähän 365 biometristen tietojen 
tietosuojakäytäntöön. 


