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Tietosuojailmoitus 
 
Viimeksi päivitetty:  29/01/2022 
 
365 Retail Markets, LLC ("365", "me", "yhdessä", "meidän", AirVend", "Avanti", ""Company Kitchen", 
"Lightspeed" tai "Stockwell") on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Keräämme tietoja 
verkkosivustojemme, mobiilisovellusten ja ostopisteidemme kautta. Tässä tietosuojailmoituksessa 
kerrotaan, kuinka 365 kerää, käyttää ja jakaa henkilötietojasi, jotka on kerätty 365-alustoilta: 
 

• Myyntipisteiden laitteet 
o 365 kioski 
o AirVend 
o Avanti kiosk 
o Company Kitchen kioski 
o NanoMarket 
o PicoMarket  
o Smart N Go 
o Smart E 
o Smart Market  
o Stockwell  

• Yritysten verkkosivustot 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets -tuki 

• Kuluttajasivustot 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

• Mobiiliapplikaatiot 
o 365 Retail Markets -mobiilisovellus 
o Avanti Market mobile app 
o Company Kitchen -mobiilisovellus 
o Stockwell-mobiilisovellus 

• Operaattorin verkkosivustot 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 

o https://manage.SimpliGet.com  
o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 

https://365retailmarkets.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
https://operators.companykitchen.com/
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o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com 
o https://store.avantimarkets.com 

• Muu siihen liittyvä teknologia, riippumatta siitä, onko se nyt tiedossa tai kehitetty 
 
Jos et hyväksy tätä tietosuojailmoitusta, lopeta 365-alustojen käyttö. Tämä tietosuojailmoitus koskee 
vain 365 alustoja. Sitä ei sovelleta kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai palveluihin, jotka on 
linkitetty 365-alustoihin, tai offline-toimintoihin, jotka liittyvät 365:een.  
 
Käyttämällä 365-alustoja ymmärrät, että 365 voi kerätä, käyttää ja edelleen paljastaa tietojasi tässä 
tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Hyväksyt myös 365-alustojen käyttöehdot, jotka ovat saatavilla 
osoitteessa https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy.  
 

Yleistä 
 
Käsittelemme henkilötietojasi vain, kun meillä on siihen laillinen perusta. Tässä tietosuojailmoituksessa 
"henkilötiedot" määritellään tiedoiksi, jotka tunnistavat yksilön tai joita voidaan käyttää yksilöimään, 
sekä minkä tahansa sovellettavan lain antaman "henkilötietojen" tai "henkilödatan" määritelmän. 
Keräämme henkilökohtaisia tietoja henkilöiltä, jotka vierailevat verkkosivustollamme, luovat 365-tilin ja 
tekevät ostoksia 365-alustalla tai niiden kautta.  
 
365 on 365-alustojen kautta toimittamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjä. Jotkut lainkäyttöalueet 
edellyttävät, että määritämme "laillisen perustan" henkilötietojen käsittelylle. Mikäli tällaiset 
vaatimukset ovat olemassa, henkilötietojesi käsittelyn oikeusperustoja ovat suostumuksesi, 
sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja jos meillä on perusteltu etu käsitellä henkilötietojasi, edellyttäen, 
että etumme eivät ole suurempia kuin yksilön oikeudet ja vapaudet. Laillisiin etuihimme kuuluvat: 
 

• Sinuun ja muihin kohdistuvien petosten, turvallisuusriskien, uhkien ja tämän käytännön rikkomusten 
tutkiminen, estäminen ja torjuminen; 

• Henkilöllisyytesi ja tilisi vahvistaminen;  

• Oikeuksien ja omaisuuden, mukaan lukien henkinen omaisuus, suojaaminen ja puolustaminen; 

• Meihin sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen sekä vastaaminen 
lainvalvontaviranomaisten tai valtion viranomaisten pyyntöihin tai lain muuten edellyttämällä 
tavalla; 

• Tuote- ja palvelukokemuksesi parantaminen; 

• Minkä tahansa sulautumisen, hankinnan, uudelleenjärjestelyn, omaisuuden myynnin tai muun 
liiketapahtuman toteuttaminen tai harkitseminen; 

• 365-alustojen ymmärtäminen ja parantaminen, käyttäjäkokemus ja asiakassuhteet; ja 

• Liiketoimintamme mahdollistaminen. 
 
Jos luotamme lupaasi käsitellä henkilötietojasi, sinulla on oikeus muuttaa, peruuttaa tai evätä 
suostumuksesi milloin tahansa, mutta peruuttaminen ei vaikuta suostumuksesi perusteella 
käyttämiemme henkilötietojesi lainmukaisuuteen siihen pisteeseen asti. 
 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen 
 

https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
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Keräämme henkilökohtaisia tietoja, jotka päätät jakaa kanssamme, sekä tietoja, jotka selaimesi tai laite 
toimittaa, kun vierailet 365-alustoilla. Keräämämme henkilökohtaiset tiedot vaihtelevat käyttämiesi 365-
alustojen ja sen mukaan, miten olet vuorovaikutuksessa 365-alustojen kanssa. Huomaa, että saatamme 
kerätä henkilötietoja lakisääteisten tai sopimusehtojen mukaisesti, ja tällaisten tietojen toimittamatta 
jättäminen voi vaikuttaa kykyymme täyttää velvoitteemme. 
 
Yritysten verkkosivustot 

Yhteydenotto Kun otat meihin yhteyttä verkkosivuston kautta, pyydämme etu- ja 
sukunimeäsi, sähköpostiosoitettasi, yrityksen nimeä, 
puhelinnumeroa ja maata. Keräämme myös viestisi sisällön, joka 
sisältää kaikki lisätiedot, jotka päätät jakaa kanssamme, ja pyydämme 
sinua ilmoittamaan lähettämäsi pyynnön tyypin.  
 

Keräämme nämä tiedot, kun otat meihin yhteyttä ja käytämme niitä 
viestintään kanssasi. 
 

Pyydä 
lehdistöpakettia 

Jos pyydät lehdistöpakettia, pyydämme sinua antamaan nimesi, 
sähköpostiosoitteesi ja yrityksesi. Keräämme näitä tietoja 
lähettääksemme sinulle kuukausittain uutiskirjeitä, jotka sisältävät 
tuotepäivityksiä, alan uutisia ja tietoa 365 vähittäismarkkinoista.  
 

Lähetä työhakemus Kun haet työpaikkaa 365:stä, keräämme etu- ja sukunimesi, 
sähköpostiosoitteesi ja haluamasi ilmoitustyypin koskien tulevia 365-
paikkoja. Keräämme nämä tiedot tilin luomiseksi 
työllisyysportaaliimme, jonka avulla voit hakea työpaikkoja ja saada 
ilmoituksia, kun uusia työpaikkoja tulee saataville.  
 

Tilin luomisen jälkeen keräämme yhteystietosi (mukaan lukien 
puhelinnumero), sähköpostiosoitteen ja osoitteen sekä tiedot 
työkokemuksestasi että koulutuksestasi. Voit myös täyttää 
vapaaehtoisen itsetunnistuslomakkeemme, joka sisältää tietoja 
etnisestä alkuperästäsi, sukupuolestasi, maahanmuutosta, 
vammaisuudesta ja veteraaniasemasta. Keräämme näitä tietoja vain, 
jos päätät täyttää lomakkeen. Keräämme myös kaikki tiedot, jotka 
paljastat saatekirjeessäsi ja CV:ssä, mukaan lukien kaikki 
henkilökohtaiset tiedot, jotka päätät jakaa. Keräämme näitä tietoja 
arvioidaksemme taitojasi ja pätevyyttäsi sen työn vaatimusten 
mukaan, johon hait. 
 

Kuluttajasivustot 

Luo tili Kun luot tilin kuluttajasivuillamme, keräämme etu- ja sukunimesi, 

sähköpostiosoitteesi, sivustokohtaisen näyttönimesi, IP-osoitteesi, 

GPS-sijaintisi ja sähköisen allekirjoituksesi. Keräämme näitä tietoja 

tilin luomiseksi ja ostosten sallimiseksi 365 kioskista. 
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Keräämme myös rajoitetun määrän luottokorttitietoja, mutta emme 

tallenna kaikkia luottokorttitietoja. Sen sijaan voimme tallentaa 

luottokorttisi numeron sijasta maksutunnuksen, jota voidaan käyttää 

tulevissa tapahtumissa. Keräämme näitä tietoja tilisi rahoittamiseksi, 

kertaluonteisen oston mahdollistamiseksi, ostohistorian 

hallitsemiseksi ja tilin tietojen eheyden varmistamiseksi.  
 

Ole 
vuorovaikutuksessa 
365-alustan kanssa 

Jos olet luonut tilin, keräämme myös tietoja ostoksistasi, 
tilirahoituksestasi, suosikkituotteistasi, asiakaspalvelukyselyistäsi, 
tuotteiden arvosteluista ja 365-palveluihin liittyvistä sosiaalisten 
verkostojen asetuksista (esim. haluamasi, suosittelemasi tai 
seuraamasi sivut tai entiteetit). Keräämme näitä tietoja tilin 
hallinnoimiseksi, tuotteiden suosittelemiseksi ja käyttökokemuksen 
parantamiseksi.  
 

 
Mobiiliapplikaatiot  
 
Luo tili 

 
Kun luot tilin mobiilisovelluksillamme, keräämme etu- ja sukunimesi, 
sähköpostiosoitteesi, sivustokohtaisen näyttönimesi, GPS-sijaintisi ja 
sähköisen allekirjoituksesi. Keräämme näitä tietoja tilin luomiseksi ja ostosten 
sallimiseksi 365 kioskista.  
  
Keräämme myös rajoitetun määrän luottokorttitietoja, mutta emme tallenna 
kaikkia luottokorttitietoja. Sen sijaan voimme tallentaa luottokorttisi numeron 
sijasta maksutunnuksen, jota voidaan käyttää tulevissa tapahtumissa. 
Keräämme näitä tietoja tilisi rahoittamiseksi, kertaluonteisen oston 
mahdollistamiseksi, ostohistorian hallitsemiseksi ja tilin tietojen eheyden 
varmistamiseksi.  
  

Ole vuorovaikutuksessa 
mobiilisovelluksen 
kanssa 

Jos olet luonut tilin, keräämme myös tietoja ostoksistasi, tilirahoituksestasi, 
suosikkituotteistasi, asiakaspalvelukyselyistäsi, tuotteiden arvosteluista ja 
365-palveluihin liittyvistä sosiaalisten verkostojen asetuksista (esim. 
tykkäämäsi, suosittelemasi tai seuraamasi sivut tai entiteetit). Keräämme 
näitä tietoja tilin hallinnoimiseksi, tuotteiden suosittelemiseksi ja 
käyttökokemuksen parantamiseksi. 
  

Muut käyttäjät Kun nykyiset käyttäjät viittaavat mobiilisovelluksiimme tai lähettävät sinulle 
välipalahyvityksiä, saatamme kerätä etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi 
ja puhelinnumerosi nykyiseltä käyttäjältä pyydetyn tapahtuman 
suorittamiseksi. 

 
Kioskit 
 

Luo tili Kun luot tilin kioskissa, keräämme etu- ja sukunimesi, 

sähköpostiosoitteesi, sivustokohtaisen näyttönimesi, IP-osoitteesi, 

kioskin GPS-sijainnin ja sähköisen allekirjoituksesi. Keräämme näitä 
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tietoja tilin luomiseksi ja ostosten sallimiseksi 365 kioskista. 
 

Keräämme myös rajoitetun määrän luottokorttitietoja, mutta emme 

tallenna kaikkia luottokorttitietoja. Keräämme näitä tietoja tilisi 

rahoittamiseksi, kertaluonteisen oston mahdollistamiseksi, 

ostohistorian hallitsemiseksi ja tilin tietojen eheyden varmistamiseksi.  
 

Tee ostos tililläsi Jos olet luonut tilin ja suorittanut ostoksen kioskilla, keräämme myös 
tietoja ostoksistasi, tilirahoituksestasi, suosikkituotteistasi, 
asiakaspalvelukyselyistäsi, tuotteiden arvosteluista ja 365-palveluihin 
liittyvistä sosiaalisten verkostojen asetuksista (esim. tykkäämäsi, 
suosittelemasi tai seuraamasi sivut tai entiteetit). Keräämme näitä 
tietoja tilin hallinnoimiseksi, tuotteiden suosittelemiseksi ja 
käyttökokemuksen parantamiseksi.  
 

Tee ostos vieraana Sinun ei tarvitse luoda tiliä, jotta voit tehdä ostoksen kioskin kautta. 
Jos teet ostoksen vieraana, keräämme rajoitettuja tietoja, joita 
tarvitaan tapahtumiesi käsittelyyn tällä hetkellä. Tämä sisältää nimesi 
ja maksukorttitietosi, jotka lähetetään kolmannen osapuolen 
maksuprosessorillemme vain ostomaksun käsittelyä varten. 
Ostoksessasi käytetyn kioskin merkistä ja mallista riippuen 
säilytämme korkeintaan vain etu- ja sukunimesi sekä maksukorttisi 
neljä viimeistä numeroa.  
 

Rekisteröi 
sormenjälkesi 

Kioskeissa, joissa on käytössä 365-kioskin sormenjälkilukija, sinulla on 
mahdollisuus skannata ja tallentaa sormenjälkesi. Näin voit tehdä 
ostoksia kioskin kautta maksukorttia käyttämättä. Kun päätät 
tallentaa sormenjälkesi, skannaamme sormenjälkesi ja luomme 
sormenjälkimallin (joka ei ole tarkka kopio sormenjäljestäsi). 
Keräämme näitä tietoja tarjotaksemme sinulle sormenjälkipääsyn 
kioskiin.  
 

Sormenjälkimallisi keräämiseen ja käyttöön sovelletaan biometristen 
tietojen tietosuojakäytäntöämme, joka sinun tulee lukea ja tarkistaa 
ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Sinun on suostuttava 
biometristen tietojen tietosuojakäytäntöön ennen skannausta tai 
sormenjäljen käyttöä.  
 

Pyydä kuitti 
tekstiviestillä 

Sinulla on mahdollisuus saada kuitti ostoksestasi tekstiviestinä. Voit 
valita tämän vaihtoehdon joko osana käyttäjäasetuksiasi tiliä 
luodessasi tai ostohetkellä kioskista. Jos päätät vastaanottaa 
tekstiviestikuitteja osana tilisi asetuksia, keräämme mobiililaitteesi 
numeron, ja suostut tekstiviestien vastaanottamiseen joka kuvataan 
365-alustan käyttöehdoissa osoitteessa 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy. Huomaa, että 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy
https://365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
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tekstiviestien lähettämiselle ja vastaanottamiselle voidaan soveltaa 
normaalihintoja. 
 

Jos et ole määrittänyt tekstiviestiasetuksia osana käyttäjätiliä, voit 
silti päättää vastaanottaa tekstiviestikuitit ostohetkellä. Jos päätät 
saada tekstiviestikuitin, keräämme mobiililaitteesi puhelinnumeron 
ostohetkellä ainoana tarkoituksena lähettää sinulle kertaluonteinen 
tekstiviesti pyydetyn kuitin kanssa. Tällaisissa olosuhteissa emme 
säilytä matkapuhelimesi puhelinnumeroa tai käytä matkapuhelimesi 
puhelinnumeroa mihinkään muuhun tarkoitukseen.  
 

Pyydä 

sähköpostikuitti 

Sinulla on mahdollisuus saada kuitti ostoksestasi sähköpostitse. Voit 
valita tämän vaihtoehdon joko osana käyttäjäasetuksiasi tiliä 
luodessasi tai ostohetkellä kioskista. Jos päätät vastaanottaa 
sähköpostikuitteja osana tilisi asetuksia, keräämme 
sähköpostiosoitteesi, ja suostut sähköpostien vastaanottamiseen 
joka kuvataan 365-alustan käyttöehdoissa osoitteessa 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy.  
 

Jos et ole määrittänyt sähköpostiasetuksia osana käyttäjätiliä, voit 
silti päättää vastaanottaa sähköpostikuitit ostohetkellä. Jos päätät 
saada sähköpostikuitin, keräämme sähköpostiosoitteeesi 
ostohetkellä, jonka ainoana tarkoituksena lähettää sinulle 
kertaluonteinen sähköpostiviesti pyydetyn kuitin kanssa. Tällaisissa 
olosuhteissa emme säilytä sähköpostiosoitettasi mihinkään muuhun 
tarkoitukseen.  
 

Ole 
vuorovaikutuksessa 
kioskin kanssa 

Jos peruutat ostoksen, säilytämme kuvakaappauksen kaikista 
peruutetuista tuotteista sekä käyttäjän valokuvan. Keräämme näitä 
tietoja seurataksemme kioskikohteita varkauksien ja 
maksamattomien tuotteiden poistamisen varalta. Nämä valokuvat on 
tallentanut väliaikaisesti 90 päivän ajaksi 365, ja kioskin sijainnin 
järjestelmänvalvoja voi tarkastella näitä valokuvia tässä osassa 
kuvattuihin tarkoituksiin. Kioskiverkkokameramme voi myös kerätä 
koottuja, anonyymejä demografisia tietoja markkinoidakseen ja 
palvellakseen tuotteita paremmin.  
 

Stockwell Kioskeissa voimme myös kaapata videoita tapahtumista, 
jotka voivat sisältää satunnaisesti kuvasi, mukaan lukien kasvosi ja 
kätesi, prosessoidaksemme kuitit näistä tapahtumista ja 
kouluttaaksemme ohjelmistomme tunnistamaan tuotteet tai 
tapahtuman tilan (nostamalla jotain hyllyltä tai laittamalle sen 
takaisin). Tapahtumien kirjaaminen alkaa, kun kuluttaja avaa oven 
vapaaehtoisesti Stockwell-sovelluksen tai luottokorttilukijan avulla ja 
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lopettaa, kun järjestelmämme on todennut, että ovet ovat kiinni ja 
lukittu ja tapahtuma on suoritettu. 
 

Rajoitetuissa paikoissa voimme tehdä sopimuksen kolmannen 
osapuolen teknologian tarjoajien kanssa, jotka sijoittavat tiettyjä 
tekniikoita kioskeihimme, mukaan lukien kamerapohjainen, 
varkaudenesto- tai biometrinen tekniikka. Kun teemme sopimuksen 
kolmansien osapuolien kanssa, jotka tarjoavat kamerapohjaisia, 
varkaudenesto- tai biometrisiä ratkaisuja kioskeihimme, huomaa, 
että nämä kolmannet osapuolet ja niiden vastaavat käytännöt eivät 
ole tämän tietosuojailmoituksen tai biometristen tietojen 
tietosuojakäytäntömme alaisia. Jos sinulla on kysyttävää kolmannen 
osapuolen teknologiaurakoitsijoiden käytännöistä tai käytännöistä, 
sinun tulee ottaa heihin suoraan yhteyttä tai muuten tutustua heidän 
käytäntöihinsä. Ilinoisin, Washingtonin, Texasin, Oregonin, New 
Yorkin tai Virginian ulkopuolella kioskeissamme voi olla biometristä 
varkaudenestotekniikkaa, joka on kolmannen osapiolen toimittaja 
Panoptyc. Panoptycin tietosuojakäytännöt löydät täältä: 
https://panoptyc.com/policies/privacy-policy.  
 

  
 

Verkkopohjaisista tekniikoista kerätyt henkilökohtaiset tiedot 

Kun olet vuorovaikutuksessa verkkopohjaisten alustojemme kanssa, keräämme tietoja automaattisesti 

selaimestasi ja laitteeltasi.  

Selain- tai 

laitetiedot  

Vastaanotamme ja tallennamme automaattisesti selaimestasi, mukaan 

lukien laitetyypin, IP-osoitteen, evästetiedot, verkkoliikenne 

(verkkosivustot, joista tulet ja joihin käyt 365-verkkosivustolta) ja 

sitoutumisesi tiettyihin 365-verkkosivustojen sivuihin ja 

ominaisuuksiin. Keräämme näitä tietoja seuraaviin yleisiin 

tarkoituksiin:  
 

• Käyttökokemuksen mukauttaminen 

• Tuotteita ja palveluja koskevien pyyntöjen täyttäminen  

• Palveluiden edistäminen ja parantaminen 

• Ottaaksemme sinuun yhteyttä 

 

Keräämme myös IP-osoitteesi verkkosivustojen trendien 

analysoimiseksi, sivuston hallinnoimiseksi ja käyttäjien liikkumisen 

seuraamiseksi yhdistelmäkäyttöanalyysiä varten. Tämän 

verkkosivuston käyttötietojen avulla voimme tarjota käyttäjillemme 

jatkuvasti parantuvan sivuston, palvelun ja yleisen tarjonnan. Lukuun 

ottamatta tapauksia, joissa olet antanut meille suostumuksen käyttää 

https://panoptyc.com/policies/privacy-policy
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tunnistettavia henkilötietojasi, käytämme vain anonyymejä, koottuja 

tietoja, joita ei voida käyttää tunnistamaan sinua henkilökohtaisesti 

analyysitutkimuksessamme. 
 

Evästeet ja jäljitteet 365 alusta käyttää HTTPS-evästeitä keräämään tietoja sinusta ja 

toimistasi 365 verkkosivustolla. "Evästeet" ovat pieniä tiedostoja, 

jotka selaimesi asettaa tietokoneellesi ja joita käytetään usein 

saadakseen verkkosivustot toimimaan sekä toimittamaan tietoja 

verkkosivuston ylläpitäjälle. Näitä tietoja säilytetään vain niin kauan 

ja lain sallimalla tavalla sekä tämän tietosuojailmoituksen alla olevien 

osioiden "omat yksityisyydensuojasi" ja "henkilötietojen 

tallentaminen ja hävittäminen" mukaisesti.  
 

365 käyttää näitä tietoja muistamaan sinut 365 verkkosivustolla ja 

parantamaan kokemustasi 365 verkkosivustolla. Esimerkiksi, jos 

sinulla on tili ja palaat 365-verkkosivustolle, evästeet tunnistavat sinut 

ja tarjoavat räätälöityjä tietoja tilillesi, kuten tilitiedot, aiemmat 

ostokset, suosikkituotteet ja tuotearvostelut. Sinulla on mahdollisuus 

kieltäytyä evästeistä muokkaamalla selaimesi asetuksia. Jos hylkäät tai 

poistat evästeet käytöstä, ota huomioon, että tietyt verkkosivustomme 

toiminnot eivät välttämättä enää toimi. Lisätietoja evästeistä on 

osoitteessa http://www.allaboutcookies.org. 
 

Kolmannen 

osapuolen evästeet 

ja verkkojäljitteet 

Joitakin verkkosivustomme sisältöä tai sovelluksia palvelevat 

kolmannet osapuolet, mukaan lukien sisällöntarjoajat ja sovellusten 

tarjoajat. Kolmannen osapuolen kumppanimme voivat käyttää 

evästeitä yksinään tai yhdessä selaimesi jo sisältämien majakkojen tai 

muiden seurantatekniikoiden kanssa kerätäksesi tietoja sinusta, kun 

vierailet verkkosivustollamme. Heidän keräämänsä tiedot voivat 

liittyä henkilökohtaisiin tietoihisi tai he voivat kerätä tietoja, mukaan 

lukien henkilökohtaiset tiedot, verkkotoimesi ajan mittaan sekä eri 

verkkosivustoilla ja muissa verkkopalveluissa.  
 

Kolmannen osapuolen evästeet ja verkkoteknologiat ovat 

mainoskumppaneidemme hallinnassa, eivätkä ne ole tämän 

tietosuojailmoituksen alaisia. Jos sinulla on kysyttävää kolmannen 

osapuolen käytännöistä, ota yhteyttä suoraan vastuussa olevaan 

kolmanteen osapuoleen. 
 

Jos haluat lisätietoja evästeisiin kohdistetun mainonnan käytöstä 

poistamisesta sivustoilla (näitä kutsutaan joskus online-

käyttäytymismainonnaksi tai OBA:ksi), vieraile osoitteessa 

www.AboutAds.info. 
 

 

Henkilökohtaistentietojen käyttö 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/
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Se, miten käytämme henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa vain laillisiin tarkoituksiin tämän 
tietosuojailmoituksen mukaisesti, riippuu siitä, kuinka käytät 365-alustojamme ja mitä henkilötietoja 
olet jakanut meille.  
 

Pyyntöihisi 

vastaaminen  

Käytämme henkilötietojasi vastataksemme pyyntöihisi, mukaan lukien 

yhteydenotot, kysymykset ja kuittipyynnöt sekä muita henkilöitä 

koskevat pyynnöt, kuten suositukset tai lahjakortit. 
 

Paranna 

verkkosivustoa ja 

käyttökokemusta 

Käytämme verkkosivustomme käyttöä koskevia tietoja sivuston 

analysointiin ja hallinnointiin sekä käyttäjien liikkumisen 

seuraamiseen verkkoanalytiikkatarkoituksissa. Tämän verkkosivuston 

käyttötietojen avulla 365 voi tarjota sinulle jatkuvasti parantuvia 365 

käyttöympäristöjä, palveluita ja yleisiä tarjouksia. Lukuun ottamatta 

tapauksia, joissa olet antanut meille suostumuksen käyttää 

tunnistettavia henkilötietojasi, käytämme vain anonyymejä, koottuja 

tietoja, joita ei voida käyttää tunnistamaan sinua henkilökohtaisesti 

analyysitutkimuksessamme.  
 

Hallitse tiliä  Jos olet luonut tilin, käytämme henkilökohtaisia tietojasi tilisi 

hallinnointiin. Tarvittaessa käytämme henkilötietojasi myös 

henkilöllisyytesi vahvistamiseen ja pääsyn tilillesi, jos tilisi on mennyt 

lukkoon tai olet unohtanut kirjautumistunnuksesi ja salasanasi.  
 

Helpota ostoksia Käytämme myös henkilökohtaisia tietojasi helpottamaan kaikkia 

ostojasi, jotka aloitat 365 alustan, erityisesti 365 kioskin kautta. 
 

Käyttäytyminen 

Markkinointi ja 

mainonta 

Voimme yhdistää ostoihisi, 365-alustojen käyttöön sekä mainonta- ja 

mainossisällön vuorovaikutukseen liittyvät tiedot samoihin tietoihin 

muilta 365-alustojen käyttäjiltä ilmoittaaksemme mainonta- ja 

markkinointisisältömme, mukaan lukien jakamalla nämä nimettömät, 

kootut tiedot kolmansien osapuolten mainoskumppaneiden kanssa. 

Näitä anonyymejä, yhdistettyjä tietoja ei voida käyttää tunnistamaan 

sinua yksilöllisesti, emmekä paljasta tai myy henkilökohtaisia tietojasi 

mainoskumppaneillemme.  
 

Kun näytämme sinulle mainos- ja mainossisältöä, tämä sisältö voidaan 

räätälöidä sinulle "kotisijaintisi" perusteella. "Kotisijaintisi" on kioski 

tai 365-alusta, johon tilisi on sidottu, ja saamasi räätälöity mainonta- 

tai mainossisältö perustuu yksinomaan kaikkien käyttäjien tekemiin 

yhteenlaskettuihin ostoihin "kotisijainnissasi". 
 

Oikeudelliset 

velvoitteet 

Tietyissä olosuhteissa saatamme joutua luovuttamaan henkilötietosi 

lainvalvontaviranomaisille osana oikeudenkäyntiä tai muutoin lain 

edellyttämällä tavalla. Jaamme vain ne tiedot, jotka meidän on 

annettava lain mukaan, ja vain silloin, kun meidän on niin tehtävä. 
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Turvallisuus ja 

petosten torjunta  

Tarvittaessa käytämme henkilötietojasi, mukaan lukien 

sähköpostiviestintä, valvoaksemme 365-alustojen, järjestelmien ja 

henkilökohtaisten tietojen turvallisuutta. Tarvittaessa käytämme 

henkilötietojasi myös mahdollisten petosten tutkimiseksi ja tämän 

tietosuojailmoituksen ja käyttöehtojemme rikkomusten 

havaitsemiseksi ja käyttäjille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen 

estämiseksi. 
 

Yritystapahtumat Saatamme käyttää henkilötietojasi, jos ryhdymme tai olemme mukana tai         

suunnittelemme fuusiota, yrityskauppaa, uudelleenjärjestelyä, koko 

liiketoimintamme tai omaisuutemme tai sen osan myyntiä, konkurssia, 

maksukyvyttömyystapahtumaaa tai muuta liiketapahtumaa. 

 

Henkilötietojen jakaminen ja tiedonanto 
 
Jaamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten ainoastaan lailliseen tarkoituksiin tämän 
tietosuojakäytännön mukaisesti, kun olet antanut meille luvan siihen, kun se on tarpeen 
velvoitteidemme täyttämiseksi sinua kohtaan tai kun yrityksellämme on sen oikeutettu etu, edellyttäen, 
että etumme eivät ole suurempia kuin yksilölliset oikeudet ja vapaudet.  
 

Tuen toimittajat Tarvittaessa jaamme tietojasi kolmansien osapuolten 

toimittajille, jotka työskentelevät puolestamme 

tarjotaksemme erityisiä yritystukipalveluja, mukaan lukien 

maksujen käsittely, verkkosivustojen isännöinti ja hallinta 

sekä sovellusten ohjelmointirajapintojen ("API") ja muiden 

toimintojen tarjoajille. 
 

API:t ovat sovellusohjelmaliittymiä, ja ne ovat joukko 

rutiineja, protokollia ja työkaluja ohjelmistosovellusten 

rakentamiseen. 365 jakaa tietoja kolmansien osapuolten 

toimittajien ja palveluntarjoajien kanssa vain siinä määrin 

kuin on tarpeen niiden sovellusliittymien ja palveluiden 

tarjoamiseksi, joihin ne on tarkoitettu.  
 

Verkkosivustoanalyysiyritykset Jaamme nimettömiä, koottuja tietoja verkkosivustomme 

vierailijoista kolmansien osapuolten 

verkkosivustoanalyysiyrityksille. Nämä yritykset käyttävät 

tätä yhteenvetotietoa, josta on poistettu kaikki 

henkilötietojasi sinusta, tarjotakseen meille tietoa 

verkkokäyttömalleistamme. Koska jaamme vain nimettömiä, 

koottuja tietoja, emme voi jäljittää näitä tietoja sinuun 

erikseen joko meidän tai verkkosivustojen analyysin 

toimittajien puolesta.  
 

Käytämme Google Analyticsiä tarjoamaan meille 
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verkkosivustojen käyttöä ja analyyttisiä raportteja, mikä 
edellyttää, että jaamme nimettömiä, koottuja tietojasi. Voit 
päättää olla jakamatta tietojasi Googlen kanssa asentamalla 
Google Analyticsin käytöstäpoiston lisäosan selaimelle, joka 
kehottaa selainta olemaan toimittamatta verkkosivustosi 
käyttötietoja Google Analyticsille. Voit kieltäytyä Google 
Analyticsista siirtymällä osoitteeseen 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout asentaaksesi 
selainlaajennuksen. 
 

Huomaa, että Google Analyticsin opt-out-selaimen lisäosan 

asentaminen estää ainoastaan Google Analyticsin käytön 

eikä estä tietojen lähettämistä itse verkkosivustolle tai muille 

verkkoanalytiikkapalveluille.  
 

365-asiakkat Jaamme tietoja asiakkaillemme, jotka sijoittavat kioskimme 

heidän sijaintiinsa, jotka voivat sisältää henkilökohtaisia 

tietoja, kuten nimesi ja yhteystietosi. Kun kioskit ovat 

käytössä videotekniikalla, tallennamme ja lähetämme 

videoita vuorovaikutuksesta kioskien kanssa, mikä on 

kyseisen kioskin asiakasvalvojan käytettävissä ja jota 

järjestelmänvalvoja voi tarkastella.  
 

Muut käyttäjät Jos päätät jakaa käyttäjien sisältöä 365-alustoilla, kuten 

tuotearvostelut ja tietyt sosiaalisen verkostoitumisen 

asetukset (esim. sivut, joista "pidät" tai "seuraat"), nämä 

tiedot ovat julkisesti saatavilla muille käyttäjille. Tämän 

vuoksi 365 ei voi taata käyttäjän sisältöön sisältyvien 

henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä. 
 

Markkinointi- ja 

mainoskumppanit 

Voimme tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa 

tarjotaksemme kolmannen osapuolen mainossisältöä. Kun 

teemme niin, emme paljasta tai myy henkilökohtaisia 

tietojasi kolmannen osapuolen mainoskumppaneillemme. 

Jaamme kuitenkin nimettömiä, koottuja tietoja käyttäjien 

ostoista tietyssä paikassa ja kootut, anonyymit tiedot siitä, 

miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa mainossisällön 

kanssa. Näitä tietoja ei voida käyttää yksilöimään sinua. 
 

Lakisääteiset vaatimukset Lain, asetuksen tai oikeudellisen prosessin edellyttämällä 

tavalla jaamme henkilötietosi valtion viranomaisille, 

lainvalvontaviranomaisille tai kolmansille osapuolille 

tarpeen mukaan haastehakemuksiin, tuomioistuimen 

määräyksiin tai oikeudenkäynteihin vastaamiseksi tai 

laillisten oikeuksiemme vahvistamiseksi tai käyttämiseksi tai 

puolustaessamme oikeudellisia vaatimuksia vastaan. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Turvallisuus ja petosten 

torjuntatoimet 

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi tutkiaksemme, 

ehkäistäksemme tai ryhtyäksemme toimenpiteisiin, jotka 

koskevat laitonta toimintaa, epäiltyä petosta, tilanteita, joihin 

liittyy mahdollisia uhkia kenenkään fyysiselle 

turvallisuudelle, tämän tietosuojailmoituksen, sopimusten tai 

järjestelyjen rikkomuksia tai jokin muu aika ajoin voimassa 

oleva käytäntö, jota sinulle sovelletaan tai laki muutoin 

vaatii. 
 

Liiketoiminnan myynti Varaamme oikeuden siirtää henkilötietosi, jos olemme 

mukana tai suunnittelemme sulautumista, yrityskauppaa, 

uudelleenjärjestelyä, koko liiketoimintamme tai 

omaisuutemme tai sen osan myyntiä, konkurssia, 

maksukyvyttömyystapahtumaa tai muuta liiketapahtumaa.  
 

 

Yksityisyydensuojasi 
Lainkäyttöalueestasi riippuen sinulla voi olla oikeus käyttää tiettyjä yksilön oikeuksia. Esimerkkejä 
lainkäyttöalueista, jotka tarjoavat yksityishenkilöille yksityisyysoikeuksia, ovat Euroopan talousalue 
(General Data Protection Regulation tai GDPR), Kanada (Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act tai PIPEDA) ja Kalifornia (California Consumer Privacy Act). Voit käyttää henkilökohtaisia 
oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan tämän tietosuojailmoituksen kohdassa "ota 
yhteyttä" kuvatulla tavalla.  
 

Euroopan 

talousalueen 

tietosuojaoikeudet  

Jos asut Euroopan talousalueella, sinulla on valintoja koskien 

henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista. Ellei 

nimenomaisesti toisin mainita, vastaamme pyyntöösi mahdollisimman 

pian, tyypillisesti kuukauden kuluessa.  
 

Sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet: 
 

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

• Mahdollisuus pyytää kaikkien tai joidenkin henkilötietojesi 
poistamista; 

• Epätarkkojen tai vanhentuneiden tietojen muuttaminen tai 
korjaaminen; 

• Kaikkien tai joidenkin henkilötietojesi käytön vastustaminen tai 
rajoittaminen; ja 

• Oikeus pyytää kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, myös 
kannettavassa muodossa. 
 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos uskot, 

että olemme rikkoneet yksityisyydensuojaasi tai sovellettavia lakeja ja 

määräyksiä. 
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Kanadan 

tietosuojaoikeudet 

Jos olet kanadalainen, sinulla voi olla tiettyjä 

yksityisyydensuojaoikeuksia. Sinulla on muun muassa seuraavat 

oikeudet: 
 

• Pääsy henkilökohtaisiin tietoihisi säilytyksessä tai valvonnassa 

• Virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen muuttaminen 
(korjaamalla, poistamalla tai lisäämällä) 

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

 

Kalifornian 

yksityisyydensuoja  

Tarjoamme Kalifornian asiakkaillemme erityisiä oikeuksia heidän 

henkilökohtaisiin tietoihinsa. Tässä osassa kuvataan Kalifornian 

lainsäädännön mukaiset oikeudet ja selitetään, miten näitä oikeuksia 

käytetään. Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme keränneet 

seuraavia henkilötietoluokkia Kalifornian tietosuojalain mukaan: 
 

Tietoluokka  Esimerkit Kerätty 

Henkilötunnisteet Etu- ja sukunimi, 

sähköpostiosoite, yritys, 

puhelinnumero, osoite, 

online-tunniste, laitetunnus, 

Internet-yhteysosoite (IP) 

Kyllä 

Henkilökohtaiset tiedot 

Kalifornian 

asiakastietosäännöissä 

Etu- ja sukunimi, osoite, 

puhelinnumero, koulutus, 

työsuhde, työkokemus, luotto- 

tai maksukortin numero tai 

muut taloudelliset tiedot 

mukaan lukien 

maksutunnukset. Jotkin tähän 

luokkaan kuuluvat 

henkilökohtaiset tiedot voivat 

olla päällekkäisiä muiden 

luokkien kanssa 

Kyllä 

Suojellut 

luokitusominaisuudet 

Ikä (40 vuotta tai vanhempi), 

rotu, väri, syntyperä, 

kansallinen alkuperä, 

kansalaisuus, uskonto tai 

uskontunnustus, siviilisääty, 

sairaus, fyysinen tai henkinen 

vamma, sukupuoli (mukaan 

lukien sukupuoli, sukupuoli-

identiteetti, sukupuolen 

ilmaisu, raskaus tai synnytys 

ja siihen liittyvät) sairaudet), 

seksuaalinen suuntautuminen, 

Kyllä 
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veteraani- tai sotilaallinen 

asema, geenitiedot (mukaan 

lukien perinnölliset 

perintötiedot) 

Kaupalliset tiedot Ostetut, hankitut tai harkitut 

tuotteet tai palvelut tai muut 

osto- tai kulutushistoria tai 

taipumukset 

Kyllä 

Biometriset tiedot Sormenjälkitunnisteet Kyllä 

Internet- tai 

verkkotoimintatiedot 

Selaushistoria, hakuhistoria ja 

tiedot vuorovaikutuksesta 

Internet-verkkosivuston, 

sovelluksen tai mainoksen 

kanssa 

Kyllä 

Paikannustiedot Osoite, käytetyn kioskin 

sijainti, GPS 

Kyllä 

Ammatilliset tai työhön 

liittyvät tiedot  

Nykyinen työnantaja, 

työhistoria 

Kyllä 

Koulutustiedot Oppilaitos, opiskelijan 

tunnistenumero, opiskelijan 

tilitiedot 

Kyllä 

Taloudelliset tiedot Luotto- tai maksukorttitiedot, 

maksukoodit 

Kyllä 

Päätelmät sinusta Profiili, joka heijastaa 

mieltymyksiä, ominaisuuksia, 

psykologisia suuntauksia, 

taipumuksia, käyttäytymistä, 

asenteita, älykkyyttä ja kykyjä 

Kyllä 

 

Olemme paljastaneet edellä mainitut tiedot liiketoimintatarkoituksiin 

tytäryhtiöillemme, palveluntarjoajillemme, asiakkaillemme ja muille 

365-alustojen käyttäjille, kuten tässä tietosuojakäytännössä kuvataan.  

Ei henkilökohtaisten tietojen myyntiä 

Sinulla on oikeus kieltäytyä henkilötietojesi myynnistä milloin tahansa. 

Ota huomioon että viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana 

emme ole myyneet, emmekä myy, mitään henkilökohtaisia tietoja 

liiketoimintaan liittyville kolmansille osapuolille. Emme myöskään, 

emmekä, tule myymään alle 16-vuotiaiden alaikäisten henkilötietoja 

liiketoimintaan liittyville kolmansille osapuolille.  

Oikeus tietää kerätyistä, käytetyistä tai paljastetuista 

henkilökohtaisista tiedoista 

Sinulla on oikeus pyytää, että luovutamme sinulle tiettyjä tietoja 

tietojen keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta viimeisen 12 

kuukauden aikana. Kun olemme vastaanottaneet pyyntösi ja 

vahvistaneet henkilöllisyytesi, paljastamme sinulle: (1) sinusta 
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keräämiemme tietojen luokat; (2) tietolähteiden luokat; (3) 

liiketoiminnallinen tai kaupallinen tarkoituksemme näiden tietojen 

keräämiseksi tai paljastamiseksi; (4) kolmannet osapuolet, joiden 

kanssa jaoimme kyseiset tiedot; ja (5) tietyt tiedot, jotka olemme 

keränneet sinusta edellisten 12 kuukauden aikana.  

Oikeus poistaa kerättyjä tai ylläpidettyjä henkilötietoja 

Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme kaikki henkilötietosi, jotka 

olemme keränneet sinulta ja säilyttäneet, tietyin poikkeuksin. Kun 

olemme vastaanottaneet ja vahvistaneet pyyntösi, sekä vahvistaneet 

henkilöllisyytesi, poistamme henkilötietosi pysyvästi (ja kehotamme 

palveluntarjoajiamme poistamaan) henkilötietosi rekisteristämme, ellei 

poistamiseen ole olemassa oikeudellista poikkeusta. Vastauksessamme 

poistopyyntöön täsmennämme tavan, jolla olemme poistaneet 

henkilökohtaiset tietosi, tai jos meidän on hylättävä poistopyyntösi, 

hylkäämisen perustan.  

Oikeus syrjimättömyyteen yksityisyyden suojaa käytettäessä 

Emme syrji sinua oikeuksien käyttämisestä: (1) kieltämällä sinulta 

tavaroita tai palveluita; (2) laskuta sinulta erilaisia hintoja tuotteista tai 

palveluista, mukaan lukien myöntämällä alennuksia tai muita etuja tai 

määräämällä seuraamuksia; (3) tarjoa sinulle eritasoista tai -laatuista 

tavaraa tai palvelua; tai (4) ehdota, että saatat saada eri hinnan tai 

hinnan tavaroista tai palveluista tai eritasoisen tai laadullisen tavaran 

tai palvelun. 

Oikeuksien käyttäminen  

Jos haluat käyttää yllä kuvattuja oikeuksia, lähetä meille todennettava 

kuluttajapyyntö joko: 

• Soittamalla meille numeroon +1 888 365 7 382 

• Vierailemalla osoitteessa https://365retailmarkets.com/consumer-

policy/ 

Valtuuttamalla edustaja 

Voit nimetä valtuutetun edustajan lähettämään kuluttajapyyntösi puolestasi, 
niin kauan kuin valtuutetulla edustajalla on siihen kirjallinen lupa ja olet 
ryhtynyt toimiin henkilöllisyytesi vahvistamiseksi suoraan kanssamme.  

Pyyntösi vahvistaminen 

Emme voi vastata pyyntösi tai antaa sinulle henkilökohtaisia tietoja, jos 

emme pysty varmistamaan henkilöllisyyttäsi tai valtuuttasi tehdä 

pyyntö ja vahvistamaan henkilökohtaiset tiedot jotka liittyvät sinuun. 

Todistettavan kuluttajapyynnön tekeminen ei edellytä sinun luovan 
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tiliä. Käytämme vain todennettavissa olevassa kuluttajapyynnössä 

annettuja henkilökohtaisia tietoja henkilöllisyytesi tai valtuutuksesi 

vahvistamiseen pyynnön tekemisessä. Voit tehdä todennettavan 

kuluttajapyynnön pääsystä tai datan siirrettävyydestä vain kahdesti 12 

kuukauden aikana.  

Henkilöllisyytesi vahvistamiseksi pyydämme sinua antamaan meille 

seuraavat tiedot, kun lähetät pyynnön: (1) etunimi, (2) sukunimi ja (3) 

puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Käytämme yllä olevia tietoja 

henkilöllisyytesi vahvistamiseen. Pyynnön tyypistä tai pyytämistäsi 

tiedoista riippuen saatamme tarvita lisätietoja henkilöllisyytesi 

vahvistamiseksi ja pyyntösi täyttämiseksi.  
 

Kalifornian laki vaatii myös, että ilmoitamme, miten vastaamme 

käyttäjien "ei-seuraa" pyyntöihin. Tällä hetkellä emme vastaa 

käyttäjien selainten "älä seuraa" -pyyntöihin.  
 
 

Muut 

lainkäyttöalueet 

Asuinpaikastasi riippumatta, jos olet rekisteröinyt tilin, voit käyttää ja 

muuttaa henkilökohtaisia tietojasi tilisi kautta millä tahansa 365-

alustalla. 
 

Jos pyydät henkilötietojesi poistamista tai unohtamista, noudatamme 

pyyntöäsi kuin se on kohtuudella mahdollista ja lain sallimassa 

laajuudessa (joskus muut sovellettavat lait vaativat tiettyjen 

henkilökohtaisten tietojen säilyttämistä). Kun pidämme henkilötietoja 

lakisääteisten vaatimusten vuoksi, henkilötietoja käytetään vain tähän 

tarkoitukseen ja niitä säilytetään vain sovellettavan lain noudattamisen 

edellyttämä aika. Voit myös avata uuden tilin eri sähköpostiosoitteella 

milloin tahansa. 

 
 

Muita tärkeitä tietoja 
 

Rajat ylittävät 

tiedonsiirrot 

Käsittelemme tietoja sekä Yhdysvalloissa että sen ulkopuolella. On 

tärkeää tietää, että Yhdysvaltojen tietosuojalait eivät välttämättä ole 

yhtä tiukkoja kuin maassasi. Kun siirrämme henkilötietojasi Euroopan 

talousalueelta (”EEA”) ETA n ulkopuolelle, siirrämme tietojasi vain, 

jos henkilötietojesi asianmukainen suoja taataan, esimerkiksi silloin, 

kun meillä on sopimusvelvoitteita suojata tai siirtää tietoja tietyillä 

turvatoimilla. Huolehdimme henkilötietojesi jatkuvasta suojaamisesta 

huolehtimalla asianmukaisista organisatorisista ja teknisistä 

toimenpiteistä. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen 

privacy@365smartshop.com saadaksesi lisätietoja henkilötietoihisi 

sovellettavista suojatoimista ja pyytääksesi kopion tällaisista 

suojatoimista. Lisäksi voimme siirtää henkilötietojasi, jos voidaan 
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vedota johonkin tällaisen siirron laillisiin poikkeuksiin, esimerkiksi 

suostumuksellasi tai kanssamme tehdyn sopimuksen 

täytäntöönpanossa.  
 

Kolmannen osapuolen 

linkit 

365 alustat voivat sisältää linkkejä verkkosivustoille ja kolmansien 

osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin sisältöihin. Tarjoamme joskus 

linkkejä muille verkkosivustoille ja mahdollisuuksiin olla tekemisissä 

sosiaalisen median kanssa. Emme anna mitään vakuutuksia, takuita tai 

hyväksyntää näille verkkosivustoille tai niiden tietosuojakäytännöille 

ja käytännöille. Sinun tulisi tarkistaa huolellisesti kolmannen 

osapuolen verkkosivuston tietosuojatiedot ennen henkilökohtaisten 

tietojen toimittamista näille kolmansien osapuolten verkkosivustoille.  
 

Tämä tietosuojailmoitus koskee vain tässä tietosuojailmoituksessa 

määritettyjä 365-alustoja eikä kolmansille osapuolille tarkoitettuja 

verkkosivustoja. 
 

Turvallisuus 365:llä on käytössä hallinnollisia, toiminnallisia, menettelyllisiä ja 

teknisiä turvatoimenpiteitä, jotka on suunniteltu noudattamaan 365:n 

alan kohtuullista huolenpitoa ja sovellettavaa henkilötietojen suojaa 

koskevaa lainsäädäntöä. Tiedot salataan siirron aikana ja levossa 

Amazon Web Service -palvelun RDS-salauksella (AES 256). 
 
 

Tietojen säilyttäminen 365 jatkaa henkilötietojesi tallentamista ja käyttöä niin kauan kuin 

jatkat sovellettavan 365-alustan käyttöä. Pidätämme oikeuden hävittää 

henkilökohtaiset tietosi pysyvästi turvallisella tavalla aikaisemmista 

seuraavista: 
 

• Henkilötietojen saamisen alkuperäinen tarkoitus on täytetty; 

• Käytät oikeutta tulla unohdetuksi (tarvittaessa) pyytämällä 
henkilötietojesi poistamista; 

• 365 deaktivoi tilisi toimettomuuden, virheellisten tietojen, tilin 
vilpillisen tai luvattoman käytön tai muun lain salliman syyn vuoksi; 
tai 

• Kun laki sitä vaatii. 

 

365 tarkistaa säännöllisesti henkilötietoja tileiltä, jotka ovat olleet 

käyttämättömiä 5 vuotta tai kauemmin, ja pidättää oikeuden hävittää 

tällaiset tiedot pysyvästi. Lisätietoja tilin vanhentumisesta on 365-

alustojen käyttöehdoissa. 
 
 

Alle 18-vuotiaat lapset 365 alustaa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Jos olet alle 18-vuotias, 

sinulla on oltava vanhemman tai huoltajan lupa ennen tietojen 

lähettämistä 365-alustoille. 365 huolehtii erityisesti alle 16-vuotiaiden 

lasten yksityisyyden suojaamisesta ja kannustaa vanhempia 
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osallistumaan aktiivisesti lapsensa verkkotoimintaan. 365 noudattaa 

lasten online-tietosuojalain (COPPA) ja muiden asiaankuuluvien 

lakien vaatimuksia soveltuvin osin. 365-alusta ei ole kohdistettu eikä 

sitä ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille, eikä 365 kerää tietoisesti 

heiltä henkilökohtaisia tietoja. Jos 365 löytää henkilökohtaisia tietoja 

lapsilta, jotka on kerätty 365 alustan kautta, 365 poistaa kyseiset 

tiedot. 
 

Muutokset 

tietosuojailmoitukseen 

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan muuttaa milloin tahansa lähettämällä 

uusi versio osoitteeseen: 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 365 voi korostaa 

ponnahdusikkunalla tai muutoin ilmoittaa sinulle muutoksesta, jos 

muutos on merkittävä tai lain edellyttämä. Uusi versio tulee voimaan 

uudessa versiossa määritettynä päivänä. Jatkamalla 365 

käyttöympäristön käyttöä uuden tietosuojailmoituksen julkaisemisen 

jälkeen, sitoudut noudattamaan uutta versiota. Jos et hyväksy uutta 

versiota, lopeta asianmukaisten 365-alustojen käyttö.  
 

Yhteystiedot Jos sinulla on kysyttävää tai valituksia tästä tietosuojailmoituksesta tai 

365:n henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä, tallentamisesta tai 

hävittämisestä, voit ottaa yhteyttä 365:een osoitteessa: 
 

365 Retail Markets, LLC 

c/o Data Protection Officer 

1743 Maplelawn Drive 

Troy, MI 48084 

 

Sähköposti: privacy@365smartshop.com 

Maksuton puhelinnumero (Yhdysvallat): +1-888-365-7382 

 
 

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

