
 

Tietosuojaseloste 

Tiedonantovelvollisuuksiemme (GDPR:n 13 artikla ja siitä eteenpäin) puitteissa kerromme sinulle käyttäjänä, 

mitä tietoja käsittelemme vieraillessasi verkkosivullamme ja mikä on tämän käsittelyn oikeusperuste. Lisäksi 

saat tietoa siitä, kuinka suojaamme tietojasi teknisesti ja organisatorisesti ja mitä oikeuksia sinulla on meitä ja 

vastaavia valvontaviranomaisia kohtaan.  

 

 

1. Vastuuhenkilön tiedot 

Simba Dickie Gruppen yritysryhmittymä, 
joka koostuu liitteessä listatuista yrityksistä 
 
 
2. Simba Dickie Gruppen tietosuojavaltuutettu 

Volkhard Wacker (konserni) 
Petra Müller (Burghaslachin toimipiste) 
Norbert Pillmann (Sonnebergin toimipiste) 
 

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuihin seuraavassa sähköpostiosoitteessa:  

 

datenschutz@simba-dickie.com 

 

 
3. Henkilötietojesi käsittely  
 
Verkkosivumme informatiivinen käyttö  
 
Vieraillessasi verkkosivullamme käytetään niin sanottuja lokitiedostoja, joita järjestelmämme käsittelee 
automaattisesti.  
 
Seuraavia lokitiedostoja käsitellään automatisoidusti: 
 
·        kyselyn lähettäjän IP-osoite  
·        käytetyn Internet-selaimen tyyppi  
·        käyttöjärjestelmä ja sen versio  
·        käyttöjärjestelmän käyttöliittymä  
·        avatut sivut  
·        vierailun päivämäärä ja kellonaika  
·        aikavyöhykkeen ero Greenwichin aikaan (GMT)  
·        pääsytila/http-tilakoodi  
·        siirretty tietomäärä  
·        viittaussivusto  
 
Tietojasi ei tallenneta yhdessä muiden henkilötietojen kanssa. 
Edellä mainittujen tietojen käsittely on välttämätöntä verkkosivumme käytön kannalta.  
Oikeusperuste tietojen käsittelylle anonymisointitarkoituksiin on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. 
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4. Yhteydenottolomake  
 
Voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeemme avulla sähköisesti ja antaa meille esimerkiksi palautetta 
tai esittää meille kysymyksiä. Ilmoita meille seuraavat tiedot tätä mahdollisuutta hyödyntäessäsi:  
 
·        sähköpostiosoite (jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä) 
·        etu- ja sukunimi (väärinkäytön estämiseksi)  
·        viesti ja viite 
·        puhelinnumero (vapaaehtoinen) 
 
Vapaaehtoisesti meille kertomiesi tietojen lisäksi tallennamme ajankohdan (päivämäärän ja kellonajan), jolloin 

olet välittänyt tietosi meille, sekä IP-osoitteesi. Näiden tietojen käsittely on oikeutetun etumme mukaista 

(GDPR:n 6 artiklan 1 kohta) järjestelmiemme turvallisuuden takaamiseksi ja väärinkäytön estämiseksi. Nämä 

yhteydenoton yhteydessä keräämämme lisätiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita, viimeistään, kun 

yhteydenottoasi koskeva asia on kokonaan selvitetty. 

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen suostut tietojesi käsittelyyn. Tiedot tallennetaan, kunnes niitä ei enää 

tarvita keskusteluun kanssasi ja yhteydenottosi syy on kokonaan selvitetty.  

Jos solmit verkkosivun kautta kanssamme sopimuksen, tietosi tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin niitä 

tarvitaan sopimuksen toteuttamiseen. Tämän lisäksi tallennamme tietosi vain noudattaaksemme 

sopimuksellisia tai lakisääteisiä velvollisuuksia (esim. verovelvollisuus) (GDPR:n 6 artiklan 1 kohta). 

5. Yhteydenotto sähköpostitse  

Luonnollisesti voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse. Tallennamme sähköpostitse välittämäsi 

henkilötiedot. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käsitellään ainoastaan yhteydenottosi 

käsittelyyn, ja ne poistetaan heti, kun yhteydenoton tarkoitus on täytetty.  

Jos haluat solmia kanssamme sopimuksen (esim. tilaus) sähköpostitse, oikeusperuste henkilötietojesi 

käsittelylle on lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohta. Nämä tiedot tallennetaan niin pitkäksi aikaa kuin sopimuksen 

toteuttamisen kannalta on tarpeen. Tämän lisäksi tallennamme tietosi vain noudattaaksemme sopimuksellisia 

tai lakisääteisiä velvollisuuksia (esim. verovelvollisuus).  

Voit milloin tahansa perua suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse 

osoitteeseen datenschutz@simba-dickie.com. Tässä tapauksessa kaikki yhteydenoton henkilötiedot poistetaan, 

eikä viestinnän jatkaminen ole enää mahdollista.  

6. Uutiskirje  

Tarjoamme verkkosivullamme mahdollisuuden tilata uutiskirjeemme maksutta. Tähän tarkoitukseen 

tarvitsemme sähköpostiosoitteesi lisäksi suostumusilmoituksesi. Lähettämällä uutiskirjetilauksen annat meille 

luvan tietojesi käsittelyyn. 

Lisätiedot, kuten esim. nimesi, ovat vapaaehtoisia, ja niitä käytetään henkilökohtaiseen puhutteluun. 

Tilaamasi uutiskirje lähetetään sinulle vasta, kun olet vahvistanut tilauksesi tähän tarkoitukseen sähköpostitse 

lähetetyn linkin kautta. Näin haluamme varmistaa, että uutiskirjeen tilauksen voit tehdä vain sinä itse.  

Lisäksi tallennamme uutiskirjetilauksen yhteydessä tietojesi välittämisen päivämäärän ja kellonajan sekä IP-

osoitteesi. Näiden tietojen käsittely on oikeutetun etumme mukaista (GDPR:n 6 artiklan 1 kohta) 

järjestelmiemme turvallisuuden takaamiseksi ja väärinkäytön estämiseksi.  



Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, ja niitä käsitellään ainoastaan uutiskirjeiden 

lähettämistarkoituksessa.  

Tietosi ja sähköpostiosoitteesi tallennetaan ainoastaan aktiivisen uutiskirjetilauksesi ajaksi, mikäli olemme 

saaneet suostumuksesi tähän. Uutiskirjetilauksen aikana automaattisesti keräämämme lisätiedot (IP-osoite, 

päivämäärä ja kellonaika) poistetaan viimeistään, kun lopetat uutiskirjetilauksesi.  

 

Peruutusmahdollisuus / uutiskirjetilauksen peruuttaminen  

Voit milloin tahansa lopettaa tai peruuttaa uutiskirjetilauksen. Linkki tähän tarkoitukseen löytyy jokaisesta 

uutiskirjeestä. Näin peruutat suostumuksesi tai kiellät tietojesi käytön jatkossa uutiskirjeen 

lähettämistarkoitukseen.  

7. Evästeet  

 Huomioi seuraava ohje: Voit itse huolehtia siitä, ettei tietokoneellesi tallenneta ylipäänsä mitään 

evästeitä, tai sallia ainoastaan tiettyjen evästeiden tallentamisen. Tämä valinta tehdään Internet-

selaimen asetuksissa. Siellä näet myös tallennetut evästeet ja voit poistaa niitä.  

Jos estät kaikki evästeet, saattaa olla, etteivät kaikki verkkosivumme toiminnot ole käytettävissä. 

Käytämme verkkosivullamme evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelimemme 

lähettää selaimellesi verkkosivullamme vierailusi yhteydessä ja jotka säilytetään tietokoneellasi 

myöhempää uudelleenkäyttöä varten. Evästeen avulla voidaan Internet-selaimesi tunnistaa näin 

avatessasi verkkosivun uudelleen.  

Huomioi, että verkkosivustollamme on mahdollisuus tehdä evästeasetuksia. 

a. Omat evästeet  

Käytämme omia evästeitä voidaksemme taata verkkosivumme toimivuuden. Jotkut Internet-

sivustomme elementit edellyttävät Internet-selaimesi uudelleentunnistusta sivunvaihdon jälkeen.  

Verkkosivustomme toimintojen ja tarjonnan takaamiseksi käyttämiemme evästeiden sisältämien 

henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohta.  

Kielto- ja poistamismahdollisuus 

Kuten alustavasti tässä luvussa kerrottiin, voit mahdollistaa evästeiden käytön tai rajoittaa sitä 

muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Voit myös poistaa Internet-selaimeesi jo tallennetut 

evästeet milloin tahansa. Jos verkkosivustomme evästeitä rajoitetaan tai ne poistetaan käytöstä, 

saattaa olla, etteivät kaikki toiminnot ole käytettävissä.  

b. Vieraat evästeet (third party cookies / kolmannen osapuolen evästeet):  

Käytämme verkkosivullamme ns. "kolmansien osapuolten" evästeitä. Tämä tarkoittaa, että 

vieraillessasi verkkosivustollamme tietoja siirretään verkkoselaimestasi kolmannen osapuolen 

verkkopalvelimelle ja tallennetaan sinne.  

 

aa. Google Analytics 



Verkkosivustollamme käytetään Google LLC:n, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 

94043, USA Google Analytics -analysointipalvelua (jatkossa: "Google Analytics").  

Käytämme Google Analyticsin toimintoa IP-osoitteesi anonymisoimiseksi ennen tallentamista tai 

käsittelyä. IP-osoitteesi lyhennetään yleensä vielä Euroopan unionin / ETA:n sisällä ja vasta sen 

jälkeen se välitetään Google-palvelimelle USA:han. Tietojesi käsittely tapahtuu salanimellä, emmekä 

me yhdistä niitä mihinkään muihin henkilötietoihisi.  

 Käytämme näin kerättyjä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin voidaksemme optimoida 

verkkosivustoamme ja tarjontaamme. 

Voit lisäksi estää evästeen keräämien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojesi (mukaan lukien 

IP-osoitteesi) lähettämisen Googlelle sekä näiden tietojen Googlen suorittaman käsittelyn lataamalla 

ja asentamalla seuraavasta linkistä löytyvän selainliitännäisen 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

Voit estää Google-evästeiden tallentamisen joko suoraan selaimesi asetuksista, tai estää tietojesi 

käsittelyn napsauttamalla seuraavaa linkkiä ja suorittamalla eston (Opt-Out): napsauta tätä 

linkkiä. Tämä asettaa "Opt-Out-evästeen", joka estää käyttäjätietojesi keräämisen tällä verkkosivulla. 

 

Googlen tietosuojaseloste löytyy seuraavasta linkistä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.   

 

bb. Matomo (aiemmin Piwik) 

Käytämme verkkosivustollamme avoimen lähdekoodin Matomo-analysointipalvelua (matomo.org). 

Analyysin avulla voimme määrittää, kuinka paljon kävijöitä verkkosivustollamme on ollut.  

Matomo-ohjelmisto anonymisoi IP-osoitteet ennen niiden tallennusta. Tietojesi käsittely 

(anonymisointitarkoitukseen) tapahtuu salanimellä, emmekä me yhdistä näitä tietoja muihin 

henkilötietoihisi.  

 Käytämme näin saatuja tietoja tilastollisiin tarkoituksiin voidaksemme optimoida 

verkkosivustoamme ja tarjontaamme. 

 Voit estää Matomo-evästeiden tallentamisen itse suoraan selaimesi asetuksista.  

 

Salesforce 

Nexum käsittelee tietoja Salesforce-ohjelmiston avulla uutiskirjettämme varten asetettujen 

evästeiden perusteella. 

Vastaavat tietosuojatiedot löydät seuraavan linkin kautta: 

https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/ 

 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.maerklin.de/de/datenschutz/index.html#disableGA
https://www.maerklin.de/de/datenschutz/index.html#disableGA
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/


8. Muita verkkosivustollemme liitettyjä kolmansien osapuolien sisältöjä  

YouTube 

Liitämme verkkosivustollemme puhuttelevan sisällön luomiseksi Google LLC:n, 1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043, USA Youtube-videoita (jatkossa: "YouTube"). Käytämme siihen laajennettua 

tietosuojamodusta [AH6], jolloin tietojasi jaetaan YouTubelle vain, jos aktivoit videon napsauttamalla videon 

käynnistyspainiketta.  

Kun aktivoit videon, YouTube käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja analysointitarkoituksiin ja parantaakseen 

käyttäjäystävällisyyttä. YouTuben mukaan tietoja käsitellään salanimellä. Jos kuitenkin olet kirjautuneena 

Google- tai YouTube-tilillesi, tiedot voidaan mahdollisesti yhdistää suoraan YouTube-tiliisi.  

Lisätietoja tietosuojasta, myös tietojesi säilytysajasta YouTubella löydät Googlen tietosuojaohjeista osoitteesta: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.  

Oikeusperuste YouTuben palvelujen liittämiselle verkkosivustollemme ja näin tapahtuvalle tietojesi käsittelylle 

on GDPR:n 6 artiklan 1 kohta.  

Sosiaaliset verkostot – Facebook 

Verkkosivustollamme on käytettävissä sosiaalisen Facebook-verkoston (Facebook Inc, 1601 Willow Road Menlo 

Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714) niin kutsutut "sosiaalisen median liitännäiset".  

Nämä liitännäiset tunnistat Facebook-logosta tai Facebookin "Tykkää"-painikkeesta (peukku ylöspäin). 

Koosteen Facebook-liitännäisistä löydät osoitteesta: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Jos napsautat tällaista liitännäistä verkkosivustollamme vieraillessasi, muodostetaan yhteys Facebook-

palvelimiin ja tiedot välitetään Facebookille ja tallennetaan sinne. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, oletko 

Facebookin jäsen vai et. 

Muistutamme, että me emme voi mitenkään vaikuttaa Facebookin keräämien tietojen laatuun tai laajuuteen 

tai välitettyjen tietojen käyttöön. Meillä ei myöskään ole mitään tietoja kerättyjen tietojen poistamisesta. 

Jos olet Facebook-käyttäjänä kirjautunut Facebookiin verkkosivustollamme vieraillessasi, tietosi lisätään 

Facebook-profiiliisi. Jos haluat välttää tällaisen tiedonsiirron,  

kirjaudu ulos Facebookista, ennen kuin vierailet verkkosivustollamme. 

Lisätietoja Facebookin suorittamasta henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja tallentamisesta löydät 

osoitteesta: 

http://www.facebook.com/about/privacy/. 

Liitännäisten käytön oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. 

9. Työnhakijatiedot 

Kerromme verkkosivustollamme vapaista työpaikoista tiimissämme, ja meille voi lähettää hakemuksen 

sähköpostitse. Käsittelemme tietojasi hakemuksen käsittelyn yhteydessä, toisin sanoen hakemuksesi näkevät 

esivalinnasta vastaavat työntekijät. Tietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, emmekä käytä 

tietojasi muihin tarkoituksiin.  

file:///C:/Users/spengler/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1O3IMML2/DSE%20MÃ¤rklin%20Website%20ENTWURF.DOCX
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://www.facebook.com/about/privacy/


Jos hakemuksesi hylätään, poistamme tietosi välittömästi. Hakemuksesi oikeutetun edun tapauksessa 

tallennamme tietosi enintään kuuden kuukauden ajan, jollet anna meille suostumustasi tallentaa tietojasi 

pidempään voidaksemme mahdollisesti ottaa sinuun yhteyttä tämän ajan jälkeen.  

Oikeusperuste tietojesi käsittelylle on Saksan tietosuojalain BDSG:n 26 § sekä GDPR:n 88 artikla. 

10. Oikeutesi 

Käsitellessämme tietojasi sinä olet "asianosainen" GDPR:n tarkoittamassa mielessä. Sinulla on seuraavat 

oikeudet: 

 

a.      Tiedonsaantioikeus 

Sinulla on oikeus vaatia meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me henkilötietojasi. 
  
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada tietoa seuraavista tiedoista:  
 
·        käsittelyn tarkoitus 
·        käsittelemiemme henkilötietojen luokat 
·        vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joiden nähtävillä henkilötietosi     

ovat tai joiden nähtäville ne annetaan, erityisesti vastaanottajien ollessa kolmansissa maissa tai 
kansainvälisissä organisaatioissa 

·        jos mahdollista, henkilötietojesi säilytysaika  
         tai, jollei tämä ole mahdollista, säilytysajan määrittämiskriteerit 
·        oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista   
         tai suorittamamme käsittelyn rajoittamista tai  
         vastustaa käsittelyä 
·        oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
·        jos henkilötietoja ei ole saatu suoraan sinulta, kaikki käytettävissä olevat  
         tiedot tietojen alkuperästä 
·        automatisoidun päätöksenteon olemassaolo mukaan lukien profilointi GDPR:n 22 artiklan  
         1 ja 4 kohdan mukaisesti ja – ainakin näissä tapauksissa – merkitykselliset tiedot  
         käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset   
         sinulle. 
  

Mikäli siirrämme tietojasi kansainväliselle organisaatiolle tai kolmanteen maahan, sinulla on lisäksi oikeus 

vaatia tietoa siitä, onko tiedonsiirrossa käytetty asianmukaisia suojatoimia GDPR:n 46 artiklan mukaisesti.  

 

b.     Oikaisuoikeus 

Sinulla on oikeus oikaista ja/tai täydentää sinusta tallentamiamme tietoja, jos nämä tiedot ovat virheellisiä tai 

epätäydellisiä. Suoritamme tällöin oikaisun tai täydentämisen viivytyksettä.  

 

c.      Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Määrätyin ehdoin sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tätä varten täytyy vähintään 
yhden seuraavista edellytyksistä täyttyä: 
   
·        Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden ajaksi, jonka kuluessa me  
         voimme tarkastaa henkilötietojen paikkansapitävyyden. 
·        Käsittely on lainvastaista ja kiellät henkilötietojen poistamisen  
         ja vaadit sen sijaan henkilötietojen käytön   
         rajoittamista 
·        Me emme tarvitse henkilötietoja enää käsittelytarkoituksiin, mutta sinä  
         kuitenkin tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai  
         puolustamiseksi, tai 
·        Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa  



         sen todentamista, ovatko meidän oikeutetut perusteemme sinun perusteitasi vahvempia. 
 

d.     Poistamisoikeus 

Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan viivytyksettä henkilötietosi silloin, kun olemme velvollisia tekemään 

sen. Näin on, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

·        Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muuten  
         käsitelty. 
·        Peruutat suostumuksesi, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 
         GDPR:n 9 artiklan  
         2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista  
         perustetta. 
·        Vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa  
         ensisijaisia perusteltuja syitä, tai vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 2 kohdan 
         nojalla. 
·        Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti. 
·        Henkilötiedot on poistettava  
         unionin lainsäädäntöön tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, meitä koskevan lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi. 
·        Henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä  
         GDPR:n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.  
  

Jos olemme julkistaneet henkilötietosi ja olemme edellä mainittujen edellytysten mukaisesti velvollisia 

poistamaan tiedot, toteutamme käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen 

kohtuulliset toimenpiteet, myös tekniset toimet, ilmoittaaksemme muille henkilötietoja käsitteleville, 

tietojenkäsittelystä vastaaville, että olet pyytänyt poistamaan kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai 

näiden henkilötietojen kopiot tai jäljennökset. 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos käsittely on välttämätöntä seuraavista syistä 

(poikkeukset):  

·        sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi 
·        käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, joka perustuu unionin   
         tai jäsenvaltion lainsäädäntöön ja jota sovelletaan meihin, tai jos käsittely tapahtuu  
         yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä  
         varten 
·        kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä GPDR:n 9 artiklan  
         2 kohdan h ja i alakohtien sekä GPDR:n 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
·        yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä tai historiallisia  
         tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 
kohdassa  
         tarkoitettu oikeus oletettavasti estää kyseisen käsittelyn  
         tai vaikeuttaa sitä suuresti, taikka 
·        oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
  

e.      Tiedotusoikeus 

Jos olet käyttänyt oikaisu-, poisto- tai rajoittamisoikeuttasi, me olemme velvollisia ilmoittamaan 

henkilötietojesi oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja 

on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.  

 



f.       Oikeus tietojen siirtoon 

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 

luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos seuraavat ehdot täyttyvät:  

 (1)    Käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR:n 9 artiklan 2 
kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, ja 
 
(2)    käsittely suoritetaan automaattisesti. 
         Sinulla on tällöin oikeus siihen, että siirrämme henkilötietosi suoraan                
         toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista eikä se vaikuta     
         haitallisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.  
 
Tätä oikeutta tietojen siirtoon ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittamiseen tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.  

 

g.      Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvistä syistä milloin tahansa vastustaa 

henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös 

näissä määräyksissä mainittua profilointia.  

Vastustamisen jälkeen emme enää käsittele henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on 

olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos 

käsittely on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Jos käsittelemme henkilötietoja suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojen 

käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia, mikäli se liittyy suoramarkkinointiin.  

Jos vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa, niitä ei enää käsitellä tähän 

tarkoitukseen.  

 

h.     Peruutusoikeus 

Sinulla on GDPR:n 7 artiklan 3 kohdan nojalla oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.  Suostumuksen 

peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

i.       Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, sen kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai 

oikeudellisia oikeussuojakeinoja. Voit tehdä valituksen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on sinun vakinainen 

asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos olet sitä mieltä, että sinua 

koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan GDPR-asetusta.  

Kooste eri maiden tietosuojavaltuutetuista sekä heidän yhteystietonsa löytyvät seuraavasta linkistä: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

 

11. Näiden tietosuojamääräysten ajantasaisuus 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa tulevin vaikutuksin. 

Laadittu: 1. huhtikuuta 2022 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 

Liite 

Simba-Dickie-Gruppe-ryhmään kuuluvat yritykset löydät seuraavan linkin kautta: 
 

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/ 
 

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

