PÄIVÄYS: 25.5.2018
TIETOSUOJASELOSTE
Luottamuksesi on HKScan-konsernille (”HKScan”) tärkeää ja olemme sitoutuneet suojaamaan
yksityisyyttäsi. Tästä huolimatta suosittelemme sinua tutustumaan huolellisesti tähän
Tietosuojaselosteeseen. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, ethän epäröi ottaa
meihin yhteyttä.
Käytämme tietojasi pääsääntöisesti:

1

•

Tuottajasopimuksen tekemiseen ja siitä johtuvien omien velvoitteidemme hoitamiseen ja
oikeuksiemme käyttämiseen.

•

Tuottajasuhteen ja -palveluiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja viestintään.

•

Lakisääteisten oikeuksiemme käyttämiseen ja velvoitteidemme hoitamiseen.

YHTEYSTIETOMME
HKScan Finland Oy toimii rekisterinpitäjänä alla tarkoitetun henkilötietojen käsittelyn
suhteen. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan organisaatiota, joka määrittelee mitä varten ja miten
henkilötietojasi käsitellään.
Yhteystietomme ovat:
HKScan Finland Oy
Legal
PL50
20521 Turku
privacy@hkscan.com
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KERÄÄMÄMME TIEDOT

Keräämme tietoja seuraavilla tavoilla:
•

•

Itse antamasi tiedot. Nämä ovat tietoja jotka keräämme sinulta sähköpostitse, puhelimitse
tai muilla tavoin.
-

Jotkut näistä tiedoista ovat välttämättömiä sopimusvelvoitteidemme hoitamiseksi,
kuten tuottajan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, pankkiyhteystiedot, LSO
Osuuskunnan jäsenyystiedot, tuottajanumero, maatilatunnus, pitopaikkatunnus,
tatuointinumero, ALV-numero, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

-

Joidenkin henkilötiedoiksi katsottavien tietojen antaminen käyttöömme on taas
vapaaehtoista, kuten valo- tai videokuvan.

-

Toisinaan toteutamme kyselyjä saadaksemme paremman kuvan palveluidemme
käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Kyselyn yhteydessä kerromme, mihin kerättyjä tietoja
käytämme.

-

Käsittelemme myös antamiesi tietojen pohjalta luotuja tietoja, kuten HKScanin
sähköisten järjestelmien käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Palveluidemme käytön kautta saamamme tiedot. Keräämme tietoja käyttämistäsi
palveluista ja niiden käyttötavoista:

•
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-

Lokitiedot. Verkkopalvelimemme keräävät sivustomme vierailijoiden verkkosijainnin
tiedot. Tiedot kerätään, jotta voimme mitata esim. vierailujen määrää, sivustolla
keskimäärin vietettävää aikaa ja siellä tarkasteltuja sivuja.

-

Evästeillä ja vastaavilla teknologioilla kerätyt tiedot. Sivustomme saattaa
hyödyntää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita esimerkiksi sinulle
henkilökohtaisesti suunnatun sisällön laatimiseen ja erottamaan sinut muista
sivustomme käyttäjistä. Eväste on dataa, jota verkkosivu lähettää selaimeesi ja joka
voidaan tallentaa kovalevyllesi. Otathan huomioon, että myös kolmannet osapuolet
(mukaan lukien esimerkiksi mainosverkostot ja ulkoisten palvelujen, kuten
internetliikenneanalyysipalvelujen,
tuottajat)
saattavat
hyödyntää
evästeitä
sivustoillamme. Tällaiset evästeet ovat todennäköisesti analysointiin tai mainontaan
käytettäviä evästeitä. HKScanin sivustoilta löytyviä kolmannen osapuolen palveluita ja
sovelluksia koskevat näiden toimijoiden omat tietosuojakäytännöt. Voit kieltää
evästeiden käytön säätämällä selaimestasi päälle asetuksen, joka estää joko kaikki tai
vain osan evästeistä. Jos päätät käyttää selaimesi evästeet estävää asetusta (mukaan
lukien välttämättömät evästeet), on mahdollista, ettet pääse kaikille sivustojemme
alueille tai sivustomme eivät toimi tarkoitetulla tavalla.

Yhteistyökumppaneilta ja muilta kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Käsittelemme
myös HKScanin konserniyhtiöiltä, tuottajilta tai muilta kolmansilta tahoilta (kuten LSO
Osuuskunnalta,
Finnpig
Oy:ltä,
ETT:n
alaiselta
eläinten
terveysluokitusja
valvontajärjestelmästä (Sikava tai Naseva), Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muilta
luottotietoyhtiöiltä, pankeilta, rahoituslaitoksilta tai viranomaisilta kuten Eviralta) saatuja tietoja.

MITEN KÄYTÄMME KERÄÄMIÄMME TIETOJA
Käsittely johon olet antanut suostumuksesi tai joka on välttämätöntä oikeutettujen
etujen toteuttamiseksi:
•

Voimme käyttää kaikkia hallussamme olevia henkilötietoja:

-

Harjoittaaksemme liiketoimintaamme ja tarjotaksemme, markkinoidaksemme sekä
toimittaaksemme palveluita, sisältöä ja tuotteita.

-

Liiketoimintaamme, palveluitamme, tuotteitamme sekä kaikkia muita HKScan-konsernia
koskevien pyyntöjen, kysymysten, vaateiden, erimielisyyksien ja riitojen ratkaisemiseksi,
mukaan lukien oikeudellisiin vaateisiin vastaaminen tai niiden esittäminen.

-

HKScanin ja HKScanin yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan, tuotteiden, palveluiden
sekä sisällön, kuten Extranet -palvelun kehittämiseen, suojaamiseen ja parantamiseen.

-

Hallussamme olevia henkilötietoja voidaan myös jakaa kohdassa 4 tarkoitetuilla tavoin.

•

Itse antamiasi tietoja voimme käyttää lisäksi:

-

Jos otat meihin yhteyttä, niin saatamme säilyttää
pystyäksemme ratkaisemaan kokemasi ongelmat.

-

Yhteystietojasi voidaan käyttää palveluihimme ja tuotteisiimme tulevista muutoksista sekä
parannuksista tiedottamiseen.

tallenteen

yhteydenotostasi

Tietyissä palveluissamme, kuten www.hkscanagri.fi tai www.hkscan.com -sivustoilla
antamiasi tai palvelun käytöstä automaattisesti keräämiämme tietoja voidaan yhdistää
muihin HKScanin hallussa oleviin tietoihin yllä tarkoitettuja tarkoituksia varten.
Jos olet antanut suostumuksesi, voimme lisäksi:
•

Käyttää yhteystietojasi tuottajille suunnattujen HKScanin tai yhteistyökumppaneidemme
palveluiden ja tuotteiden suoramarkkinointiin.
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•

Käyttää nimeäsi, yhdessä HKScanin kanssa laadittua kuvausta tilan toiminnasta ja/tai
historiasta, valokuvaasi tai videokuvaa HKScan-konsernin yhtiöiden ulkoiseen ja sisäiseen
viestintään sekä myynninedistämistoimenpiteisiin painetussa ja sähköisessä mediassa,
mukaan lukien internetissä.

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alla
mainituin tavoin.

4

JAKAMAMME TIEDOT
Pyrimme olemaan jakamatta tietojasi muutoin kuin seuraavissa poikkeustapauksissa:
•

Kun tietoja tarvitaan oikeudellisista syistä:
-

-

•

•

Voimme jakaa tietojasi tapauskohtaisesti tarpeelliseksi katsomiemme ulkopuolisten
yritysten, organisaatioiden, henkilöiden tai viranomaisten kanssa näissä tapauksissa:
o

Jos uskomme että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen
toimia sovellettavan lain tai asetuksen, tuottajan ja HKScanin välisen
sopimuksen, käyttöehtojemme, täytäntöönpanokelpoisen tuomioistuimen
ratkaisun tai viranomaispäätöksen mukaisesti;

o

petosten, suojausongelmien tai teknisten
estämiseksi tai käsittelemiseksi; tai

o

HKScanin tai yleisön oikeuksien, omaisuuden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

ongelmien

havaitsemiseksi,

Yritysjärjestelyjen, sisältäen liiketoimintakaupat, yhteydessä voimme luovuttaa tietosi
mahdollisille ostajille tai myyjille. Jos HKScan Finland Oy tai sen liiketoiminta joko
kokonaan tai osittain siirtyy kolmannen tahon omistukseen, tietosi luovutetaan osana
kaupan kohdetta.

Kun olet antanut luvan tietojen jakamiseen:
-

Niissä tapauksissa joissa olet antanut suostumuksesi tietojen käyttämiseen
markkinointitarkoituksiin, tietoja voidaan käyttää myös kaikessa sähköisessä ja
painetussa mediassa, mukaan lukien internetissä. Tällöin tietoja voidaan jakaa myös
kaikille HKScan-konserniin kulloinkin kuuluville yhtiöille, mukaan lukien HKScan konsernin yhtiöt Venäjällä ja Kiinassa.

-

Kun olet antanut suostumuksesi tietojesi käyttämiseksi suoramarkkinointiin, voimme
jakaa tilasi tietoja myös eräille tarkoin valikoiduille yhteistyökumppaneillemme, kuten
valikoiduille rehuntoimittajille.

-

Suostumuksensa antaneiden LSO Osuuskunnan jäsenten tietoja voidaan luovuttaa
LSO Osuuskunnalle.

Kun tietoja käsitellään muiden HKScan-konserniin kuuluvien yhtiöiden tai
ulkopuolisten palveluntarjoajien toimesta:
-

Voimme toimittaa henkilötietojasi konserniyhtiöillemme tai muille luotettaville yrityksille
tai henkilöille, jotta ne voivat käsitellä tietoja puolestamme tämän Tietosuojaselosteen
mukaisia tarkoituksia varten. Edellytämme, että nämä osapuolet käsittelevät tietoja
sekä ohjeidemme että tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

-

Voimme jakaa tietoja joillekin luotettaville IT- ja muita toimintamme kannalta
välttämättömiä palveluita ja tuotteita toimittaville yrityksille tai henkilöille, kuten
analytiikkaja
hakukonepalvelujen
tarjoajille,
jotka
avustavat
meitä
verkkosivustojemme ja muiden palveluidemme kehittämisessä, ylläpidossa ja
optimoinnissa.
3

-
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TIETOJEN SÄILYTYS JA SIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN
•
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Luovutamme ulkopuolisille palveluntarjoajille vain sellaisia henkilötietoja, joiden
luovuttaminen on välttämätöntä hankkimiemme palveluiden tai tuotteiden
toimittamiseksi. Pyrimme varmistamaan sopimuksin, että palveluntarjoajille
luovuttamiemme tietoja käytetään vain tämän tietosuojaselosteen mukaisissa
tarkoituksissa, ja että palveluntarjoajien käsittelytoimenpiteet täyttävät asettamamme
tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.

Pyrimme säilyttämään tietojasi EU:n alueella. Joissakin poikkeustilanteissa tietojasi
voidaan kuitenkin siirtää EU:n ulkopuolelle, jos uskomme että se on tarpeen tämän
Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten kannalta. Näissä tapauksissa pyrimme
toteuttamaan kaikki kohtuulliset suojatoimet sen varmistamiseksi, että tietoja käsitellään
turvallisesti ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.
-

Jos tietoja siirretään maahan, jonka tietosuojan tasoa EU komissio ei ole arvioinut
riittäväksi, edellytämme tietojen vastaanottajalta sitoutumista EU komission
antamiin
henkilötietojen
siirtoja
kolmansiin
maihin
koskeviin
mallisopimuslausekkeisiin tai muita asianmukaisia suojatoimia, kuten
toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksymiä yritystä koskevia sitovia
sääntöjä.

-

Mallisopimusteksti
on
saatavissa
internetistä
osoitteessa
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/transfer/index_en.html.
Lisätietoja
muista
hyväksymistämme
asianmukaisista suojatoimista on saatavilla sähköpostitse osoitteesta
privacy@hkscan.com.

•

Huomaathan, että tietojen lähettäminen internetin kautta tai postitse ei ole täysin turvallista.
HKScan ei vastaa lähettämiesi tietojen turvallisuudesta, ennen kuin olemme
vastaanottaneet ne. Vastaanotettuamme tietosi, pyrimme toteuttamaan kaikki kohtuulliset
turvatoimet tietojesi luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

•

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin niiden käyttötarkoitus vaatii
tai laki edellyttää.

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että henkilötietojesi käyttö on asianmukaista ja
läpinäkyvää. Tähän liittyen haluamme auttaa sinua ymmärtämään tietoihisi liittyvät lailliset
oikeutesi.
Nämä oikeudet ovat tiivistetysti:
•

oikeus saada pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihisi sekä milloin käsittely tapahtuu
antamasi suostumuksen perusteella, saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi
yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa.

•

oikeus saada henkilötietosi poistettua ja/tai oikaista virheelliset tiedot sekä oikeus
vastustaa näiden tietojen käsittelyä.

•

oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus käyttää näitä tietoja omiin tarpeisiisi
ja/tai osana määrittelemiäsi palveluita sekä saada pääsy sinua koskeviin tietoihin
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•

oikeus peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn silloin kun käsittely
perustuu tällaiseen suostumukseen.

•

oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle, jos koet että emme toimi
asianmukaisesti käsitellessämme henkilötietojasi; ja

•

oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen tietojesi käsittelyyn, ja jolla on sinua koskevia vaikutuksia.

Tietojesi käsittelytavat sekä oikeusperuste, johon käsittely nojaa saattavat vaikuttaa
rajoittavasti näiden oikeuksien soveltamiseen. Jos haluat lisätietoja liittyen oikeuksiisi, otathan
meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät tämän Tietosuojaselosteen lopusta.
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MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Kaikki Tietosuojaselosteeseen tulevaisuudessa tehtävät muutokset päivitetään Sinetti palveluun. Lisäksi pyrimme ilmoittamaan kaikista luonteeltaan olennaisista muutoksista sinulle
myös tiedotteella, sähköpostitse tai kirjeitse.
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LISÄTIETOJA
Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme saa sähköpostitse osoitteesta privacy@hkscan.com.
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