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Sivuston tietosuojailmoitus 

Brambles Limited ja sen sidosyhtiöt, mukaan lukien CHEP-tuotemerkeillä toimivat yhtiöt 
(yhteisesti ”Brambles” tai ”me” eri taivutusmuodoissaan) kunnioittavat oikeuttasi 
yksityisyyteen sekä oikeuttasi hallita henkilötietojesi levittämistä. Luettelo 
toimipaikoistamme ja yhteystiedoistamme löytyy napsauttamalla tästä. 

Tämä ilmoitus koskee tätä verkkosivustoa ja muita hallinnoimiamme tai meihin liittyviä 
verkkosivustoja sekä verkko- ja/tai mobiilisovelluksia (yhteisesti ”Sivusto”). Ilmoituksessa 
kerrotaan, i) miten tämä Sivusto kerää sinusta tietoja joko asiakkaana tai Sivustolla 
kävijänä, ii) millaisia tietoja Sivusto kerää, iii) mitä voimme antamillasi tiedoilla tehdä, iv) 
kenellä on käyttöoikeus tietoihisi sekä v) mitä yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia 
sinulla on. 

Käymällä Sivustolla ja/tai käyttämällä palveluja, joita Sivustolla tai sen kautta tarjotaan, 
ilmaiset, että olet lukenut ja ymmärrät tämän tietosuojailmoituksen. Tietosuojailmoitus 
sisältyy myös Sivuston käyttöehtoihin, joilla säännellään Sivuston käyttöäsi. 

Tietosuojailmoituksessa käsitellään seuraavia aiheita: 

1. Sinusta keräämämme tiedot 
2. IP-osoitteet ja evästeet 
3. Miten käytämme henkilötietojasi 
4. Henkilötietojesi luovuttaminen 
5. Henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn oikeusperusta 
6. Eurooppalaisia käyttäjiä koskevat erityisehdot 
7. Yksityisyyden suojaa koskevat oikeutesi 
8. Tietojen säilytys 
9. Turvallisuus 
10. Mitä muuta sinun tulee tietää? 
11. Yhteyden ottaminen meihin 
12. Tietosuojailmoituksen päivitykset 
13. Lisäys tietosuojailmoitukseen Kaliforniassa oleville käyttäjille 

 
Huomaa, että tässä tietosuojailmoituksessa termillä henkilötiedot tarkoitetaan 
kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja.  
Tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan 
suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilö- tai 
sosiaaliturvatunnuksen, ajokorttinumeron, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka 
yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella tai muulla 
sovellettavassa tietosuojalaissa määritellyllä tavalla.  
 

1. SINUSTA KERÄÄMÄMME TIEDOT 

Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavanlaisia sinua koskevia tietoja seuraavien kanavien 
kautta: 

https://www.chep.com/us/en/website-privacy-policy-2
https://brambles.com/countries-of-operation
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i.- Sivuston yhteydenottolomakkeet 

Jos käytät Sivuston yhteydenottotoimintoa jonkin sen yhteydenottolomakkeen kautta, 
saatamme pyytää joitakin perustietoja sinusta itsestäsi ja/tai yrityksestäsi – kuten nimen, 
aseman, työsähköpostiosoitteen, yrityksen postiosoitteen, yrityksen puhelinnumeron ja 
työssä käyttämäsi matkapuhelimen numeron – jotta voimme tarjota sinulle palveluja ja 
tietoja sekä tehdä yhteydenpidostamme mahdollisimman tuloksekasta. 

ii.- Muu viestintä 

Jotta voimme jatkuvasti kehittää asiakaspalveluviestintämme tehokkuutta, saatamme 
tutkia kanssasi käymämme sähköpostiviestinnän tehokkuutta. Saatamme myös kerätä 
sinusta muita tietoja, kuten etunimesi, sukunimesi, tehtävänimikkeesi, työyhteystietosi 
sekä mielipiteesi, mikäli kommentoit, osallistut kyselyihin, ilmoitat ongelmasta tai esität 
korvausvaatimuksia tai valituksia. 

iii.- Palvelujen tarjoaminen 

Voimme saada sinua koskevia tietoja, kun rekisteröimme sinut asiakkaaksi, tarjoamme 
palvelujamme tai käsittelemme ilmoittamiasi ongelmia, korvausvaatimuksia tai valituksia. 
Saatamme tällöin kerätä etunimesi, sukunimesi, tehtävänimikkeesi, 
työsähköpostiosoitteesi, tiedon siitä, oletko yksityinen elinkeinonharjoittaja, 
verotunnisteesi sekä laskutukseen liittyviä tietoja.  
 
Saatamme kerätä sinua koskevia tietoja myös, kun rekisteröimme sinut jonkin asiakkaille 
suunnatun verkkosivustosovelluksemme käyttäjäksi (mukaan lukien etunimesi, 
sukunimesi, työyhteystietosi ja kirjautumistietosi). 

iv.- Selaaminen 
Saatamme kerätä tietoja Sivustolla vierailuistasi, mukaan lukien, mutta ei näihin 
rajoittuen, liikennedataa, sijaintitietoja, verkkolokeja ja muuta tietoliikennetietoa joko 
omiin tai muihin tarkoituksiin. Saatamme myös kerätä tietoja käyttämistäsi resursseista. 
Lisätietoja on seuraavassa kohdassa ”IP-osoitteet ja evästeet”.  

2. IP-OSOITTEET JA EVÄSTEET 

2.1. IP-osoitteet 

Verkkopalvelimemme voivat kerätä sen toimialueen nimen, josta käytät Internetiä, 
verkkosivuston, josta tulit, sekä verkkosivuston, johon siirryt seuraavaksi. Nämä tiedot 
kootaan yhteen, jotta voidaan mitata käyntejä sivustolla, keskimäärin vietettyä aikaa, 
katseltuja sivuja sekä muita tilastotietoja sivuston kävijöistä. Saatamme myös käyttää 
yhteen koottuja tietoja sivuston suorituskyvyn valvomiseen ja tehdäksemme sivustosta 
helpomman ja mukavamman käyttää. 

Kun käyt Sivustollamme, keräämme tietokoneeltasi tiettyjä teknisiä ja reititystietoja 
helpottaaksemme Sivustomme käyttöä. Voimme tallentaa esimerkiksi 
toimintaympäristöön liittyviä muuttujia, kuten selaintyypin, käyttöjärjestelmän ja 
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prosessorin nopeuden sekä Internet-palveluntarjoajasi Internet-protokollaosoitteen (”IP”) 
pyrkiessämme tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Voimme tallentaa myös 
hakupyyntöjä ja -tuloksia pyrkiessämme varmistamaan hakukoneemme tarkkuuden ja 
tehokkuuden. Voimme seurata sivuston käyttöäsi IP-osoitteesi avulla. Tätä 
”klikkausdataa” voidaan yhdistää muihin antamiisi tietoihin. 

2.2. Tietoa evästeistä 

Evästeet ovat tiedostoja (usein yksilöllisen tunnisteen sisältäviä), joita verkkopalvelimet 
lähettävät verkkoselaimille ja jotka voidaan sitten lähettää takaisin palvelimeen joka kerta, 
kun selain pyytää palvelimelta sivua. 

Verkkopalvelimet voivat käyttää evästeitä käyttäjien tunnistamiseen ja seuraamiseen, 
kun nämä navigoivat verkkosivuston sivuilla, sekä sivustolle palaavien käyttäjien 
tunnistamiseen. Evästeet asettaa joko oma Sivustomme (ensimmäisen osapuolen 
evästeet) tai jokin toinen sivusto, jonka sisältöä esiintyy Sivustollamme (kolmannen 
osapuolen evästeet). 

Evästeet voivat olla joko ”pysyviä” evästeitä tai ”istuntokohtaisia” evästeitä. Pysyvä 
eväste koostuu verkkopalvelimen verkkoselaimelle lähettämästä tekstitiedostosta, jonka 
selain tallentaa ja joka säilyy voimassa asetettuun vanhenemispäivään asti (ellei käyttäjä 
poista evästettä ennen vanhenemispäivää). Istuntokohtainen eväste sen sijaan 
vanhenee istunnon lopuksi, kun verkkoselain suljetaan. 

2.3. Miten käytämme evästeitä 

Evästeet eivät sisällä mitään tietoja, joista henkilöllisyytesi voitaisiin tunnistaa, mutta 
saatamme linkittää sinusta tallentamiamme tietoja evästeisiin tallennettuihin ja niistä 
saatuihin tietoihin. 

Käytämme sinusta saamiamme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 
• tietokoneesi tunnistamiseen, kun käyt Sivustollamme 
• seuraamaan sinua, kun navigoit Sivustollamme 
• parantamaan Sivustomme käytettävyyttä 
• analysoimaan Sivustomme käyttöä. 

Eri tarkoituksiin käytetään erilaisia evästeitä. Me tai toiset osapuolet saatamme kerätä 
henkilötietoja, jotka liittyvät verkossa toimintaasi pidemmällä aikavälillä ja eri sivustoilla, 
kun käytät Sivustoamme. 

2.4. Evästeiden hallinta 

Voit hallita sitä, miten selaimesi käsittelee Sivustoltamme saamiaan evästeitä. Voit valita, 
että kaikki evästeet estetään tai että sinulta kysytään, ennen kuin eväste tallennetaan 
kiintolevyllesi taikka että hyväksyt vain tiettyjen, valitsemiesi sivustojen evästeet. Tietoa 
evästeiden poistamisesta ja hallinnasta löytyy osoitteesta www.AboutCookies.org. Jos 

http://www.aboutcookies.org/
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estät evästeemme, et ehkä pysty käyttämään kaikkia Sivustomme tarjoamia 
ominaisuuksia ja toimintoja. 
  
Evästeluettelo 

Eväste on pieni määrää dataa (tekstitiedosto), jonka verkkosivusto pyytää – vieraillessasi 
sivustolla – selaintasi tallentamaan laitteeseesi, jotta se voi muistaa sinua koskevia 
tietoja, kuten kielivalintasi tai kirjautumistietosi. Tällaiset evästeet ovat meidän 
asettamiamme ja niitä kutsutaan ensimmäisen osapuolen evästeiksi. Käytämme lisäksi 
kolmannen osapuolen evästeitä – evästeitä, jotka asettaa jokin muu toimialue kuin 
nykyinen sivusto – mainonnan ja markkinoinnin tarkoituksiin. Käytämme evästeitä ja 
muita seurantatekniikoita tarkemmin ottaen seuraaviin tarkoituksiin: 
 
Välttämättömät evästeet 

Näitä evästeitä tarvitaan Sivuston toimintaan, eikä niitä voi kytkeä pois käytöstä 
järjestelmissämme. Niitä asetetaan yleensä vain, kun käytät sellaisia toimintoja, jotka 
luovat palvelupyyntöjä. Näitä ovat esimerkiksi tietosuoja-asetusten määrittäminen, 
sisäänkirjautuminen ja lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi hälyttämään 
näistä evästeistä tai estämään ne, mutta jotkin sivuston osat eivät sen jälkeen toimi. 
Näihin evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja. 
 

Välttämättömät evästeet 

Evästeiden 
alaryhmä Evästeet 

Käytetyt 
evästeet 

www.brambles.com 
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed,  ARRAffinity, 
ASP.NET_SessionId 

1. 
osapuolen 
evästeet 

 

Suorituskykyevästeet 

Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja selvittää liikenteen lähteet. Ne 
auttavat mittaamaan ja parantamaan Sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat myös 
ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja mitkä vähemmän suosittuja sekä kuinka 
vierailijat liikkuvat Sivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot kootaan yhteen. 
Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt Sivustollamme, emmekä 
pysty seuraamaan Sivustomme suorituskykyä. 
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Suorituskykyevästeet 

Evästeiden 
alaryhmä Evästeet 

Käytetyt 
evästeet 

Google.com ga, gid, _gat_UA-33600362-1, _gat_UA-45574803-1 
3. osapuolen 
evästeet 

 
Toiminnalliset evästeet 

Näiden evästeiden avulla Sivustomme voi tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja. 
Evästeitä asetamme me tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palveluja 
olemme lisänneet sivuillemme.   Jos et hyväksy näitä evästeitä, osa näistä palveluista tai 
mikään niistä ei ehkä toimi kunnolla. 
 

Toiminnalliset evästeet 

Evästeiden alaryhmä Evästeet Käytetyt evästeet 

www.brambles.com 
atuvs, __atuvc,  
Vuid (vimeo.com)  1. osapuolen evästeet 

 

Kohdentamisevästeet 

Näitä evästeitä voivat asettaa Sivustolle mainontakumppanimme. He voivat käyttää 
evästeitä muodostamaan profiilin kiinnostuksesi kohteista ja esittääkseen sinua 
kiinnostavia mainoksia toisilla sivustoilla. Evästeisiin ei tallenneta IP-osoitettasi, vaan ne 
perustuvat selaimesi ja internet-laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et salli näitä 
evästeitä, saat vähemmän kohdennettua mainontaa. 
 

Kohdentamisevästeet 

Evästeiden alaryhmä Evästeet 
Käytetyt 
evästeet 

Bing.com 

SRCHUSR, EDGE_S, GUID, 
EDGE_V, SRCHUID, UID, SID, 
SRCHD, _SS, dmnchg, MUIDB  

3. osapuolen 
evästeet 
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Kohdentamisevästeet 

Evästeiden alaryhmä Evästeet 
Käytetyt 
evästeet 

linkedin.com 

lidc, bcookie, __utma, __utmv, 
__qca,   

3. osapuolen 
evästeet 

Addthis.com loc, Uvc 
3. osapuolen 
evästeet 

Google.com 
APISID, SSID, SID, SAPISID, 
HSID  

3. osapuolen 
evästeet 

Twitter.com 

auth_token, twll, secure_session, 
guest_id,____utma, 
personalization_id, 
remember_checked, 
remember_checked_on  

3. osapuolen 
evästeet 

3. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI 

Saatamme käyttää sinusta keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

• Sivustomme hoitamiseen 
• varmistaaksemme, että Sivuston sisältö esitetään sinulle ja tietokoneellesi 

mahdollisimman tehokkaalla tavalla 
• viestiäksemme kanssasi tuotteistamme, palveluistamme, tarjouksistamme, 

tapahtumistamme ja kampanjoistamme sekä tarjotaksemme sinulle tuotteita ja 
palveluja, joiden uskomme kiinnostavan sinua, esimerkiksi sähköposti-ilmoituksilla 
ja uutiskirjeillä 

• tarjotaksemme asiakastukea, kuten vastataksemme tuotteita ja palveluja koskeviin 
tietopyyntöihin (esimerkiksi materiaaliturvallisuutta tai palveluja koskeviin 
tiedusteluihin) 

• täyttääksemme keskinäisen sopimussuhteemme vaatimukset, kuten 
voidaksemme tarjota sinulle pyytämiäsi palveluja ja käsitellä ongelmia, 
korvausvaatimuksia ja valituksia 

• tarjotaksemme pääsyn asiakkaille suunnattuihin ratkaisuihin ja sovelluksiin 
Sivustollamme 

• mahdollistaaksemme sinulle osallistumisen hyväntekeväisyysohjelmiimme ja 
yhteisötoimintaamme (vain pyydettäessä) 

• liiketoimintamme hoitamiseen, arvioimiseen ja parantamiseen 

https://cookiepedia.co.uk/host/linkedin.com
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• kerätäksemme palautetta tuotteistamme, palveluistamme, ohjelmistamme ja 
Internet-palveluistamme sekä parantaaksemme niitä 

• analysoidaksemme ja parantaaksemme markkinointiviestintäämme ja Internet-
palvelujemme käyttöön liittyviä strategioita, suuntauksia ja tilastoja 

• suojautuaksemme petoksilta, luvattomilta tapahtumilta, korvausvaatimuksilta ja 
muilta rasitteilta ja ehkäistäksemme niitä sekä hallitaksemme riskeille altistumista, 
mukaan lukien mahdollisten hakkereiden ja muiden luvattomien käyttäjien 
tunnistaminen 

• suorittaaksemme luottotarkistuksia asiakkaille ja/tai asiakkaiden yrityksille 
• noudattaaksemme lakisääteisiä vaatimuksia, alan standardeja sekä omia 

käytäntöjämme. 

Voimme koota asiakkaitamme ja Sivustomme vierailijoita koskevat tiedot yhteen ja/tai 
tehdä ne tunnistamattomiksi ja käyttää niitä myös muihin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen ja toiminnan parantamiseen. 

4. HENKILÖTIETOJESI LUOVUTTAMINEN 

Kun annat Sivustollemme tietoja, saatamme jakaa antamiasi tietoja seuraavasti: 
Bramblesin ja sen sidosyksiköiden kanssa. Luettelo toimipaikoistamme ja 
yhteystiedoistamme löytyy napsauttamalla tästä. Bramblesin työntekijöillä on 
käyttöoikeus vain niihin tietoihin, joita he tarvitsevat, ja he ovat sitoutuneet 
salassapitoon. 
 
Tietojesi jakamista Brambles Groupin kanssa sitoo konserninsisäinen 
tiedonsiirtosopimus. Lisäksi, koska jotkut Brambles Groupin yksiköistä sijaitsevat 
Euroopan unionin (EU), Euroopan talousalueen (ETA) ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan (UK) ulkopuolella, kansainväliset tiedonsiirrot suoritetaan 
käyttäen suojakeinoja, jotka on määritelty Euroopan komission tai vastaavan 
valvontaviranomaisen käyttämissä tai hyväksymissä vakiosopimuslausekkeissa 
ja/tai vakiotietosuojalausekkeissa. 

• Jotta voimme toteuttaa pyyntöjäsi, tarjota käyttöösi ominaisuuksia, palveluja ja 
materiaaleja, vastata tiedusteluihisi, hoitaa sopimussuhdettamme ja toimia muissa 
tarkoituksissa, jotka on kuvattu tämän tietosuojailmoituksen kohdassa ”Miten 
käytämme henkilötietojasi”, saatamme jakaa henkilötietojasi tai käyttötietojasi 
kolmansille osapuolille, jotka suorittavat tehtäviä puolestamme (tai muiden 
sellaisten puolesta, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa). Tällaisia ovat 
esimerkiksi yritykset tai yksityishenkilöt, jotka tarjoavat IT-palveluja, isännöivät 
dataamme, isännöivät tai ylläpitävät järjestelmiämme ja sivustojamme, analysoivat 
dataa, tarjoavat asiakaspalvelua, postittavat tuotenäytteitä tai hoitavat maksuja, 
sekä luottoluokituslaitokset, mainostajat, sponsorit ja muut kolmannet osapuolet, 
jotka osallistuvat kampanjoihimme tai hallinnoivat niitä tai tarjoavat markkinointi- 
tai myynninedistämisapua. Palvelutarjontamme kautta sinulta saatetaan pyytää 
suostumusta vastaanottaa tietoa tai markkinointitarjouksia kolmansilta osapuolilta 
tai suostumusta tietojesi jakamiseen kolmansien osapuolten kanssa. Jos annat 
suostumuksen henkilötietojesi jakamiseen, henkilötietojasi luovutetaan 

https://brambles.com/countries-of-operation


4862-8301-8770.1 Luokitus: Yleinen 

kolmannelle osapuolelle kyseisen osapuolen tietosuojailmoituksen ja 
liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti. 

• Saatamme jakaa muita kuin henkilötietoja, kuten koostettuja käyttäjätilastoja, 
demografisia tietoja ja käyttäjätietoja, kolmansien osapuolten kanssa tietojen 
analysointia varten, parantaaksemme palvelujamme, tuotteitamme, sivustojamme 
ja viestintäämme kanssasi. 

• Saatamme luovuttaa henkilötietojasi, käyttötietojasi ja muita sinua koskevia tietoja 
osapuolille, jotka ostavat osan omaisuudestamme tai koko omaisuutemme, sekä 
asianajajille ja konsulteilla. Jos siirrämme tietosi ostajaosapuolelle, pyrimme 
kohtuullisin toimenpitein ohjaamaan ostajan käyttämään tietojasi tavalla, joka on 
yhdenmukainen tämän tietosuojailmoituksen kanssa. 

• Jos meidät haetaan konkurssiin tai joudumme uudelleenjärjestelyn kohteeksi, 
tietosi saatetaan katsoa yrityksen omaisuudeksi, jota voidaan myydä tai siirtää 
kolmansille osapuolille. 

• Saatamme luovuttaa sinua koskevia tietoja muille, jos uskomme vilpittömästi, että 
laki tai oikeudellinen prosessi sitä meiltä edellyttää, vastatessamme vaateisiin tai 
suojellaksemme Bramblesin tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta. 

  

 

 

5. HENKILÖTIETOJESI KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA 
 
Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain, kun meillä on siihen oikeusperusta. 
Tämä voi olla i) sopimuksen toteuttaminen (kun käsittely on välttämätöntä sopimuksen 
muodostamista tai toteuttamista varten), ii) oma suostumuksesi (kun esimerkiksi viestit 
kanssamme verkkosivuston yhteydenottolomakkeiden kautta) tai iii) oikeutetun edun 
toteuttaminen.  
 
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun etumme mukaisiin tarkoituksiin edellyttäen, 
ettei käsittelyllä rikota oikeuksiasi tai vapauksiasi. Kun perusteena on oikeutettu etu, 
sinulla on oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä. Huomaa kuitenkin, että tietojenkäsittelyn 
vastustaminen saattaa vaikuttaa kykyymme toimittaa sinulle joitakin palveluja. 
 
Käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme pohjalta voidaksemme 

• suojella sinua, meitä ja muita turvallisuusuhilta 
• noudattaa meihin sovellettavia lakeja 
• parantaa Sivuston suorituskykyä 
• toteuttaa ja hoitaa liiketoimintaamme, kuten laskutusta ja alustojen ylläpitoa 
• ymmärtää ja parantaa liiketoimintaamme ja asiakassuhteitamme yleisesti. 

6. EUROOPPALAISIA JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KÄYTTÄJIÄ 
KOSKEVAT ERITYISEHDOT 
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Antaessasi meille tietoja ymmärrät ja hyväksyt, että voimme kerätä, käyttää ja luovuttaa 
henkilötietoja kaupallisiin ja markkinointitarkoituksiin sekä välittää kyseisiä tietoja (tämän 
tietosuojailmoituksen mukaisesti) Bramblesin sisällä myös kotipaikkasi lainkäyttöalueen 
ulkopuolelle. 

6.1. Viestintä 

Parantaaksemme jatkuvasti asiakaspalveluviestintämme tehokkuutta saatamme tutkia 
kanssasi käymämme sähköpostiviestinnän tehokkuutta. Sikäli kuin tämä viestintä liittyy 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (EU/ETA) tai Yhdistyneen kuningaskunnan 
(UK) asiakaspalveluihin, analyysit suoritetaan anonymisoitujen sähköpostiviestien 
pohjalta. Anonymisoimme sähköpostiviestit EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, 
Yhdistyneen kuningaskunnan yleisen tietosuoja-asetuksen ja sovellettavien paikallisten 
lakien mukaisesti ennen niiden siirtämistä käsittelijälle/palveluntarjoajalle EU:n/ETA:n tai 
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle analysointia varten. Siinä 
epätodennäköisessä tapauksessa, että tiedoista tulee siirron jälkeen uudelleen 
tunnistettavia, tietojesi tietoturvaa suojellaan asianmukaisin turvatoimin. Nämä 
perustuvat muun muassa, mutta näihin rajoittumatta, mallilausekkeisiin, jotka on 
määritelty Euroopan komission päätöksessä 2021/914 sellaisena kuin se on julkaistu 
EU:n virallisessa lehdessä 2021 L 199/31 (saatavilla myös verkossa napsauttamalla tästä 
tai URL-osoitteen https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj kautta), tai 
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten hyväksymiin kansainvälistä tiedonsiirtoa 
koskeviin sopimuslausekkeisiin (”mallilausekkeisiin”). 

6.2. Missä henkilötietojasi säilytetään 
Huomaa, että jakamiasi henkilötietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n/ETA:n ulkopuolelle 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle tietokantoihin ja palvelimiin Yhdysvalloissa 
ja muissa maissa, joissa tietosuojalait eivät ehkä ole yhtä kattavia kuin omassa asuin- tai 
kansalaisuusmaassasi. Tällaisia siirtoja tehdään vain, kun käytössä on asianmukaiset 
turvatoimet, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, mallilausekkeet. 

6.3. Euroopan ja Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaiset 
Sinulla on oikeus rekisteröidä henkilötietojesi keräämistä tai käyttöä koskeva valitus 
Euroopan tietosuoja- tai valvontaviranomaiselle. Lisätietoja saa paikalliselta 
tietosuojaviranomaiselta (EU:n tietosuojaviranomaisten yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htm ja Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomaisten tiedot 
osoitteesta https://ico.org.uk/). 

7. YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAT OIKEUTESI  
Sovellettavista tietosuojasäännöksistä riippuen sinulla on oikeus (i) pyytää tietoa sinusta 
säilyttämistämme henkilötiedoista ja pääsy niihin (tiedonsaantioikeus), (ii) pyytää, että 
säilyttämämme virheelliset henkilötiedot korjataan (oikeus tietojen oikaisemiseen), (iii) 
vastustaa henkilötietojesi tietyntyyppistä käsittelyä (mukaan lukien oikeus kieltää kaikki 
suoramarkkinointi) (oikeus vastustaa), (iv) pyytää, että poistamme sinusta 
säilyttämämme henkilötiedot (oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi), 

https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
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(v) pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa, kuten 
kiistäessäsi henkilötietojen paikkansapitävyyden (oikeus käsittelyn rajoittamiseen),  (v) 
pyytää kopio henkilötiedoistasi koneellisesti luettavassa, yleisesti käytetyssä muodossa 
(tai pyytää, että lähetämme henkilötietosi sellaisessa muodossa ulkopuoliselle 
palveluntarjoajalle) (oikeus tietojen siirrettävyyteen), (vii) pyytää, ettei tietojasi käytetä 
automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin ja/tai (viii) peruuttaa koska tahansa 
suostumuksesi, kun henkilötietojen käsittelymme perustuu antamaasi suostumukseen. 

Osaa näistä oikeuksista voit käyttää suoraan tämän Sivuston kautta, mutta monet niistä, 
kuten henkilötietojesi poistamiseen liittyvät pyynnöt, täytyy lähettää meille. Kun haluat 
käyttää oikeuksiasi, voit lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen privacy@brambles.com 
tai napsauttaa tästä ja täyttää tietosuojaoikeuksia koskevan lomakkeen. 

Käymme pyynnöt läpi ja vastaamme sinulle. Jos hylkäämme pyynnön päästä tietoihin, 
ilmoitamme sinulle hylkäyksen syyt. Saatamme veloittaa pienen maksun ja pyytää 
todentamaan henkilöllisyytesi ennen kuin annamme kopion tiedoista lain sallimalla 
tavalla. 

8. TIETOJEN SÄILYTYS 
Säilytämme  sinusta keräämiämme henkilötietoja vain välttämättömän ajan paitsi, jos 
meillä on jatkuva oikeutettu liiketoiminnallinen tarve säilyttää niitä (esimerkiksi 
voidaksemme toimittaa sinulle palveluja, joihin olet rekisteröitynyt, tai noudattaaksemme 
sovellettavaa oikeudellista vaatimusta). Henkilötietojasi säilytetään aina Bramblesin 
maailmanlaajuisen tietojensäilytyskäytännön ja -aikataulun mukaisesti. 

9. TURVALLISUUS 

Ylläpidämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia suojataksemme henkilötietojasi 
katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttumiselta ja 
tuhoutumiselta. Mikään sähköinen tiedonsiirto- tai tallennustapa ei kuitenkaan ole 
ehdottoman turvallinen. Emme voi taata täysin meille lähettämiesi tai hankkimiemme 
tietojen turvallisuutta. Sen vuoksi sinun täytyy käyttää Sivustoamme omalla vastuullasi. 

Jos kaikista ponnisteluistamme huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, pyrimme kaikin 
kohtuullisin keinoin rajoittamaan vahinkoa. Jos tapahtuu tietoturvaloukkaus, tiedotamme 
olosuhteista riippuen sinulle korjaavista toimenpiteistä lisävahinkojen välttämiseksi. 

10. MITÄ MUUTA SINUN TULEE TIETÄÄ? 

10.1. Käyttäjien tuottama sisältö 

Jotkut palveluistamme ja sosiaalisen verkostoitumisen toiminnoistamme mahdollistavat 
oman sisällön lähettämisen julkaistavaksi. Tällä tavalla julkaistuista tiedoista tulee julkista 
tietoa, eikä tämä Sivuston tietosuojailmoitus koske niitä. Emme voi hallita sitä, miten muut 
käyttävät julkaistuja tietoja. 

Kun julkaiset tai lähetät minkä tahansa tyyppistä tai luonteista tietoa, viestintää tai 
materiaalia Sivustollemme (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, Bramblesin 
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https://privacyportal.onetrust.com/webform/ff1da047-4b09-4885-8a50-1939bdcac926/b7cf893b-a159-4d5c-aa07-829f933210a9


4862-8301-8770.1 Luokitus: Yleinen 

sivustot sosiaalisen median alustoilla tai sivustoilla, kuten Facebookissa tai Twitterissä) 
sähköpostitse, julkaisuina, viestisovelluksilla, lataamalla tai muulla tavoin (yhteisesti 
”lähettäminen”), se tapahtuu omalla vastuullasi ja yksityisyyden suojaa odottamatta. 
Emme voi hallita muiden sosiaalisen median alustojen tai sivustojen käyttäjien toimia, 
emmekä sen vuoksi ole vastuussa tällaisten sivustojen ja alustojen sisällöstä tai 
julkaisuista. 

10.2. Kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt 

Jotkut palveluistamme ja sosiaalisen verkostoitumisen toiminnoistamme mahdollistavat 
oman sisällön lähettämisen julkaistavaksi. Sivustollamme näkyy esimerkiksi Twitter-
kuvake ja LinkedIn-kuvake. Kun napsautat näitä kolmansien osapuolten kuvakkeita, 
aukeaa kyseisen yrityksen sivusto uuteen ikkunaan. Tällä tavalla julkaistuista tiedoista 
tulee julkista tietoa, eikä tämä Sivuston tietosuojailmoitus koske niitä. Emme voi hallita 
sitä, miten muut käyttävät julkaistuja tietoja. 

Kun julkaiset tai lähetät minkä tahansa tyyppistä tai luonteista tietoa, viestintää tai 
materiaalia Sivustollemme (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, Bramblesin sivusto 
sosiaalisen median alustoilla tai sivustoilla, kuten Facebookissa tai Twitterissä) 
sähköpostitse, julkaisuina, viestisovelluksilla, lataamalla tai muulla tavoin (yhteisesti 
”julkaisu”), se tapahtuu omalla vastuullasi ja yksityisyyden suojaa odottamatta. Emme voi 
hallita muiden sosiaalisen median alustojen tai sivustojen käyttäjien toimia, emmekä sen 
vuoksi ole vastuussa tällaisten sivustojen ja alustojen sisällöstä tai julkaisuista. 

 

10.3. Lapset 

Palvelujamme ei yleisesti ottaen ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Emme tietoisesti 
kerää henkilötietoja keneltäkään alle 16-vuotiaalta ilman vanhemman suostumusta. Jos 
saat tietoosi, että olemme keränneet henkilötietoja alle 16-vuotiaalta lapselta ilman 
vanhemman suostumusta, ota meihin yhteyttä alla kerrotulla tavalla, jotta voimme ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin. 

10.4. Viestintä 

Riippuen markkinointiasetuksistasi, jotka kerätään siinä yhteydessä, kun lähetät 
lisätietopyynnön Sivustoltamme, saatamme lähettää sinulle markkinointitietoja sinua 
mahdollisesti kiinnostavista tavaroista ja palveluista postitse, puhelimitse, sähköpostitse 
tai muilla tavoin. Sinulla on oikeus hyväksyä tai kieltää henkilötietojesi käyttö joihinkin 
tällaisiin tarkoituksiin. Voit tehdä tämän muuttamalla asetuksiasi 
markkinointiviesteihimme sisältyvän tilauksen peruutuslinkin kautta tai seuraamalla 
kohdan ”Yksityisyyden suojaa koskevat oikeutesi” ohjeita.  

11. YHTEYDEN OTTAMINEN MEIHIN 
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Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai 
huolenaiheita tai jos haluat, että päivitämme meillä sinusta olevia tietoja tai asetuksiasi, 
ota yhteyttä tietosuojatiimiimme osoitteessa privacy@brambles.com. 

12. TIETOSUOJAILMOITUKSEN PÄIVITYKSET 

Pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa. 
Ilmoitukseen tehtävät muutokset julkaistaan vähintään 30 päivää ennen muutosten 
voimaantulopäivää. Alla oleva päivämäärä kertoo, koska tätä tietosuojailmoitusta on 
viimeksi muutettu. 

Tämä käytäntö päivitettiin viimeksi 8. maaliskuuta 2022 astuen voimaan 1. huhtikuuta 
2022. 

mailto:privacy@brambles.com
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Lisäys tietosuojailmoitukseen Kaliforniassa oleville käyttäjille 

Voimaantulopäivä: 1. huhtikuuta 2022 

Tämä lisäys tietosuojailmoitukseen Kaliforniassa oleville käyttäjille (”Kaliforniaa koskeva 
ilmoitus”) on tiedoksianto siitä, miten voimme käsitellä Kaliforniassa olevien kuluttajien 
henkilötietoja. Kaliforniaa koskeva ilmoitus on täydennys muihin 
tietosuojakäytäntöihimme ja -ilmoituksiimme, kuten ensisijaiseen 
tietosuojailmoitukseemme. Jos tämän Kaliforniaa koskevan ilmoituksen ja jonkin muun 
käytännön, lausunnon tai ilmoituksen välillä on ristiriita, sovelletaan Kaliforniassa oleviin 
kuluttajiin ja heidän oikeuksiinsa tätä Kaliforniaa koskevaa ilmoitusta. 

1. KALIFORNIAN ASUKKAISTA KERÄÄMÄMME TIEDOT 

Se, mitä henkilötietoja Brambles kerää, käyttää ja jakaa, riippuu palveluista, joita käytät 
Sivustollamme. Saatamme kerätä seuraaviin kategorioihin sisältyviä henkilötietoja: 

• yhteystiedot (kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yksilöllinen 
henkilötunniste, verkkotunniste ja IP-osoite) 

• henkilötunnisteet (kuten nimi, allekirjoitus, osoite, puhelinnumero, ajokortin tai 
henkilökortin numero, vakuutussopimuksen numero, koulutus, työpaikka, 
työssäolohistoria, pankkitilin numero, luottokortin numero, pankkikortin numero tai 
muu rahoituksellinen tieto) 

• työssäoloon liittyvät tiedot (kuten nykyinen työpaikka tai aiempi työhistoria, 
kehityskeskustelut, kurinpitotoimet, toimialajärjestöjen jäsenyydet, työntekijän 
suosittelijoiden tarkistukset ja ammattiliiton jäsenyys) 

• kaupalliset tiedot (kuten tiedot henkilökohtaisesta omaisuudesta, ostetuista, 
hankituista tai harkituista tuotteista tai palveluista ja muusta ostos- tai 
kulutushistoriasta tai -taipumuksista) 

• paikannustiedot (kuten fyysinen sijainti tai liikkuminen) 

• tiedot Internetissä tai muussa sähköisessä verkossa toiminnasta (kuten 
selaushistoria, IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja käyttäjäistunnon kesto) 

• päätelmät, jotka on tehty yllä olevista, mieltymyksiäsi, ominaisuuksiasi, 
toimintatapojasi, asenteitasi ja kykyjäsi kuvastavien henkilötietojen kategorioista. 

Yllä olevien kategorioiden lisäksi voit valintasi mukaan antaa meille muitakin tietoja, kun 
täytät lomakkeita, kommentoit tai olet muilla tavoin kanssamme vuorovaikutuksessa. 
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2. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET JA MITEN KÄYTÄMME NIITÄ 

Keräämme tietoja monista erilaisista lähteistä. Tietoja kerätään seuraaviin kategorioihin 
sisältyvistä lähteistä: 

• suoraan sinulta tai muilta käyttäjiltä, kun olette vuorovaikutuksessa kanssamme tai 
käytätte palvelujamme 

• Sivuston kautta, mukaan lukien verkkolomakkeet 
• automaattisten tekniikoiden ja selaintyökalujen avulla, mukaan lukien evästeiden 

käyttö, pikselitunnisteet ja muut tekniikat 
• ulkopuolisilta palveluntarjoajilta tai liikekumppaneilta, mukaan lukien 

mainontaverkot ja tietojen analysointipalvelut. 
 
Saatamme käyttää henkilötietoja, jotka on mainittu tämän Kaliforniaa koskevan 
ilmoituksen kohdassa 1 ”Kalifornian asukkaista keräämämme tiedot” ja kerätty kohdassa 
2 ”Henkilötietojen lähteet ja miten käytämme niitä” mainituista lähteistä, yhtiömme 
sisäisiin tarkoituksiin, kuten tietojen analysointiin, tarkastuksiin, uusien tuotteiden 
kehittämiseen, Sivustomme ja sovellustemme parantamiseen, palvelujemme 
parantamiseen, käyttösuuntauksien tunnistamiseen ja mainoskampanjoiden 
tehokkuuden määrittämiseen. 
 
3. TIETOJEN LUOVUTUS JA MYYNTI  

Jaamme henkilötietoja palveluntarjoajiemme, muiden myyjien (mukaan lukien sellaiset, 
jotka tukevat kiinnostuksen kohteisiin pohjautuvaa ja muuta mainontaa ja markkinointia), 
sidosyhtiöiden ja kolmansien osapuolien kanssa. Luovutamme 
liiketoimintatarkoituksessa seuraaviin kategorioihin sisältyviä henkilötietoja: 

• tunnisteet 

• Kalifornian siviililaissa § 1798.80(e) kuvaillut henkilötiedot 

• kaupalliset tiedot 

• tiedot Internetissä tai muussa elektronisessa verkossa toiminnasta 

• paikannustiedot 

• päätelmät. 

Vaikka emme myy henkilötietoja rahaa vastaan, jotkin tavoista, joilla jaamme 
henkilötietoja mainontaa ja markkinointia varten, saatetaan Kalifornian laeissa katsoa 
”myynniksi”. Myymme seuraaviin kategorioihin sisältyviä henkilötietoja:  

• tunnisteet 

• kaupalliset tiedot 
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• tiedot Internetissä tai muussa elektronisessa verkossa toiminnasta 

• paikannustiedot 

Luovutamme näitä henkilötietoja muun muassa henkilöille, jotka sisältyvät seuraaviin 
kategorioihin: tytär- ja sidosyritykset, palveluntarjoajat, ammattimaiset neuvonantajat ja 
ulkopuoliset tarkastajat. Lisätietoja siitä, miten jaamme henkilötietoja, on 
tietosuojailmoituksessamme. 

4. YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAT OIKEUDET KALIFORNIASSA 

4.1 Sinun oikeutesi 

Sinulla on oikeus (i) tietää, mitä henkilötietoja tai mihin kategoriaan sisältyviä 
henkilötietoja sinusta kerätään, myös myydäänkö tai luovutetaanko henkilötietojasi ja 
mihin tarkoitukseen, sekä kenen kanssa henkilötietojasi on jaettu edeltäneiden 12 
kuukauden aikana, (ii) pyytää poistamaan henkilötietosi, jos laki sen sallii, (iii) saada kopio 
sinusta säilyttämistämme henkilötiedoista, (iv) kieltää henkilötietojen myynti sekä (v) tulla 
kohdelluksi ilman syrjintää, jos käytät kuluttajan yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia. 

4.2 Oikeuksiesi käyttäminen  

Kun haluat käyttää tässä Kaliforniaa koskevassa ilmoituksessa kuvailtuja oikeuksiasi, voit 
lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen privacy@brambles.com, napsauttaa tästä ja 
täyttää tietosuojaoikeuksia koskevan lomakkeen tai soittaa numeroon 1-855-409-0019. 
Vastaamme viipymättä kaikkiin asianmukaisiin pyyntöihin. 

Tarkistamme lähettämiesi pyyntöjen yhteydessä henkilöllisyytesi varmistaaksemme, että 
toimitamme säilyttämiämme tietoja vain henkilöille, joille ne kuuluvat, ja että sallimme vain 
näiden henkilöiden tai heidän valtuutettujen edustajiensa käyttää tietoihin liittyviä 
oikeuksia. Jos esität valtuutettuna edustajana pyynnön kuluttajan puolesta, saatamme 
tarvita ja pyytää lisätietoja voidaksemme tarkistaa, että sinulla on valtuus esittää pyyntö. 

Pidätämme oikeuden hylätä pyyntösi, jos emme voi tarkistaa henkilöllisyyttäsi. Jos 
hylkäämme pyyntösi kokonaan tai osittain, ilmoitamme sinulle hylkäyksestä ja annamme 
selityksen toimistamme sekä syyn/syyt hylkäykseen. 
Emme rajoita tai estä sinulta pääsyä palveluihimme henkilötietoihin liittyvien valintojesi tai 
pyyntöjesi vuoksi. 

5. KALIFORNIAN ”SHINE THE LIGHT” -LAKI 

Jos olet Kalifornian asukas, sinulla on oikeus pyytää kerran vuodessa veloituksetta tietoa 
määrättyihin henkilötietojen kategorioihin sisältyvien tietojen mahdollisesta luovutuksesta 
kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin edeltävän kalenterivuoden aikana. 
Jos haluat käyttää Kalifornian ”Shine the Light” -lain antamaa oikeuttasi, ota meihin 
yhteyttä tämän Kaliforniaa koskevan ilmoituksen kohdassa ”Yhteyden ottaminen meihin” 
neuvotulla tavalla. 
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6. KALIFORNIAN ASUKKAAT JA DO NOT TRACK -TOIMINTO 

Koska vielä ei ole yksimielisyyttä siitä, miten yritysten pitäisi vastata selainpohjaisiin tai 
muihin do-not-track (”DNT”) -mekanismeihin, Sivustomme ei vastaa selainpohjaisi in 
DNT-signaaleihin. 

7. YHTEYDEN OTTAMINEN MEIHIN 

Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä, kommentteja tai 
huolenaiheita tai jos haluat, että päivitämme meillä sinusta olevia tietoja tai asetuksiasi, 
ota yhteyttä tietosuojatiimiimme osoitteessa privacy@brambles.com. 
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