TIETOSUOJASELOSTE – SUN CHEMICAL – EMEA

1.

Johdanto ja yhteenveto

1.1.

Sun Chemical ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt osoittavat sitoumustaan tietosuojan ja
yksityisyydensuojan varmistamiseen toteuttamalla maailmanlaajuisen tietosuoja-aloitteen, jonka
tarkoituksena on valvoa ja tukea asianmukaisten tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakien ja standardien noudattamista henkilötietojen käsittelyssä. Tämä tietosuojaseloste sekä siihen kuuluvat
liitteet (yhdessä “tietosuojaseloste”), tarjoaa yleiset puitteet sekä esittää yleiset vaatimukset, jotka
varmistavat, että käsittelemme henkilötietoja määräysten mukaisella, reilulla, lainmukaisella,
avoimella ja turvallisella tavalla sekä paikallisessa että maailmanlaajuisessa toiminnassamme.
Tämän lisäksi erillisiä käytäntöjä ja menettelytapoja voidaan soveltaa erityisiin aiheisiin.

1.2.

Tämä tietosuoja noudattaa (ja joissakin tapauksessa ylittää) asianmukaisten lakien ja säännösten
vaatimuksia. Näihin kuuluvat erityisesti EU:n tietosuojadirektiivit ja niiden määräyksiä noudattavat
paikalliset lait sekä 25.5.2018 voimaan astuva ja 95/46/EY-direktiiviä sekä sitä vastaavia paikallisia
lakeja korvaava EU:n tietosuoja-asetus (2016/679, ”EU:n tietosuoja-asetus”). Joissakin tapauksissa
paikalliset lait ja säännökset saattavat esittää rajoittavampia määräyksiä, kuin mitä tähän
tietosuojaselosteeseen sisältyy – tällaisissa tapauksessa kyseessä olevan lainsäädännön
alaisuudessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn on sovellettava näitä rajoittavampia sääntöjä.
Ajoittain tietosuojaselosteeseen voidaan lisätä erityisiä sääntöjä esittäviä liitteitä, jotka koskevat
paikallisia käytäntöjä – niissä tilanteissa, joissa tämän tietosuojaselosteen ja paikallisten käytäntöjen
määräysten välillä on ristiriitoja, ko. paikallisia sääntöjä on sovellettava ensisijaisesti tähän
tietosuojaselosteeseen nähden. Asianomaisen Sun Chemical -liiketoimintayksikön odotetaan
noudattavan sekä tämän tietosuojaselosteen määräyksiä että kaikkia mahdollisia paikallisesta
lainsäädännöstä johtuvia erityisiä käytäntöjä.

2.

Määritelmät
“Rekisterinpitäjä” on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, elin, tai muu taho, joka
yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja tavasta.
“Rekisteröity” on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja
kerätään ja käsitellään. Rekisteröityjä voivat olla mm. (i) työntekijämme ja heidän perheenjäsenensä;
(ii) määräaikaiset työntekijämme; (iii) Sun Chemicalin työnhakijat; (iv) toimittajiemme työntekijät ja
asiakkaat; (v) toimitiloissamme vierailevat henkilöt ja (vi) verkkosivustomme käyttäjät.
“Henkilötietoihin” kuuluvat kaikki tiedot, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa
henkilöä (”Rekisteröity”); tunnistettavissa olevan henkilön voi tunnistaa suoraan tai epäsuoraan
erilaisten tunnistetietojen kautta (esim. nimen, tunnusnumeron, sijaintitietojen tai verkkotunnuksen
perusteella), taikka fyysisiin, fysiologisiin, geneettisiin, henkisiin, taloudellisiin, kulttuuri- tai
sosiaalisiin tekijöihin liittyvien tietojen kautta.

”Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella” tarkoitetaan mitä tahansa satunnaista tai lainvastaista
tietoturvaloukkausta,

jonka

seurauksena

siirrettäviä,

säilytettäviä

tai

muuten

käsiteltäviä

henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu; henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee
käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.
“Käsittely” tarkoittaa mitä tahansa henkilötietoihin tai henkilötietojen -kokoelmiin liittyviä toimia,
jotka suoritetaan joko automaattisin keinoin tai manuaalisesti, esim. tietojen kerääminen,
tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen,
hakeminen, tarkastaminen, käyttäminen, siirron kautta tapahtuva luovuttaminen, jakaminen tai
muuten saataville saattaminen, kohdistaminen tai yhdistäminen, käytön rajoittaminen, poistaminen
tai hävittäminen.
“Käsittelijä” on luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, elin tai muu taho, joka käsittelee
henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
”Erityisten henkilötietojen ryhmiin” tai arkaluonteisiin tietoihin kuuluvat henkilötiedot, joista
ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus ja
ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tai biometriset tiedot henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten,
terveyttä koskevat tiedot taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista
koskevat tiedot. Samoja tai jopa rajoittavampia sääntöjä voidaan soveltaa myös rikostuomioihin tai
rikkomuksiin sekä niiden tunnistenumeroihin liittyviin henkilötietoihin.
“Sun Chemical” tarkoittaa Sun Chemical Group Coöperatief U.A. -yhtiötä sekä kaikkia sen
sidosyrityksiä. “Sun Chemical -liiketoimintayksikkö” tarkoittaa yksittäistä Sun Chemicalin
sidosyritystä. “Sun Chemical -alue” tarkoittaa Sun Chemicalin määritettyä aluetta.
Sun Chemical Group Coöperatief U.A.- ja Sun Chemical Corporation -yhtiöt sekä kaikki asianomaiset
paikalliset EU Sun Chemical -liiketoimintayksiköt toimivat rekisterinpitäjän ominaisuudessa ja
käsittelevät henkilötietoja EU Sun Chemical -liiketoimintayksikköiden toiminnan yhteydessä.

3.

Keskitetty ja paikallinen käsittely

3.1.

Kaikki Sun Chemical -yksiköt tulevat käsittelemään joitakin henkilötietoja paikallisesti ja omiin
käyttötarkoituksiin. Sun Chemical on kuitenkin globaali järjestö, joten liiketoimintaamme kuuluvia
toimia voidaan usein suorittaa (ja samalla tehostaa toimintaprosessejamme) käsittelemällä ja
yhdistelemällä rekisteröityjä koskevia tietoja tietyissä keskitetyissä tietokannoissa ja järjestelmissä,
jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Tällaisia henkilötietoja jaetaan samalla muiden Sun Chemicalin
tai sen edustajien ylläpitämien järjestelmien ja tietokantojen kanssa. Sun Chemical ja muut tällaiset
järjestelmät ja tietokannat keräävät, vastaanottavat, käyttävät, jakavat ja muuten käsittelevät näitä
henkilötietoja aina sovellettavien lakien, tämän tietosuojaselosteen, ylimääräisten käytäntöjen (jos
sellaisia on olemassa) ja muiden paikallisessa Sun Chemical -liiketoimintayksikössä sovellettavien
käytäntöjen mukaisesti (siinä määrin kuin sitä edellyttää paikallinen sovellettava lainsäädäntö).
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4.

Rekisterinpitäjien ja tietosuojavastaavien yhteysryhmät

4.1.

Sun

Chemical

-liiketoimintayksiköt

tulevat

toimimaan

rekisterinpitäjän

ominaisuudessa

henkilötietojen käsittelyn aikana. Tiettyjen alueellisten ja globaalien käsittelytoimintojen yhteydessä
rekisterinpitäjän ominaisuudessa voivat toimia paikalliset Sun Chemical -liiketoimintayksiköt tai Sun
Chemical Regional ja Sun Chemical Global -yhtiöt.
4.2.

Mikäli rekisteröidyllä on jotain kysyttävää, hän haluaa tehdä valituksen tai haluaa käyttää
oikeuksiaan, hän voi ottaa yhteyttä oman alueensa tietovastaavaan yhteysryhmään. Sun Chemical
tulee toimimaan hyvässä uskossa ja käyttämään kaikkia keinoja vastatakseen jokaiseen
kysymykseen, tutkiakseen jokaista valitusta ja antamaan vastauksen kohtuullisessa ajassa. Sun
Chemical

käsittelee

jokaista

valitusta

mahdollisimman

reilusti,

tasapuolisesti

ja

ennakkoluulottomasti. Rekisteröidyn tekemä valitus ei tule johtamaan siihen, että häntä kohdellaan
kaltoin tai ennakkoluuloisesti (suoraan tai välillisesti).

5.

Tietosuojaperiaatteet

5.1.

Sun

Chemicalin

ja

kaikkien

sitä

edustavien

tahojen

tulee

aina

toimia

seuraavien

tietosuojaperiaatteiden mukaisesti ja harkita huolellisesti yksityisyyteen liittyviä riskejä ennen
henkilötietojen keräämästä, käyttämistä, säilyttämistä, luovuttamista tai muuta käsittelemistä, kuten
esim. uuden järjestelmän käyttöönottamisen tai uuden hankkeen yhteydessä.
a. Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys: Sun Chemical käsittelee henkilötietoja aina
lainmukaisella ja asianmukaisella tavalla, ja se kertoo avoimesti rekisteröidyille heidän
henkilötietojensa käsittelystä.
b. Käyttötarkoituksen rajoittaminen: Sun Chemical kerää ainoastaan asianmukaisia ja tarvittavia
tietoja tarkoin määriteltyä, nimenomaista ja laillista käyttötarkoitusta varten, sekä käsittelee
kerättyjä henkilötietoja vain tämän tarkoituksen kanssa yhteensopivalla tavalla.
c. Suhteellisuusperiaate/Tietojen minimointi: Sun Chemical käsittelee vain asianmukaisia ja
olennaisia henkilötietoja, jotka ovat rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käsittelyn
tarkoitukseen.
d. Täsmällisyys: Sun Chemical varmistaa, että henkilötiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja käsittelyn
tarkoitukseen nähden riittävän ajantasaisia.
e. Osoitusvelvollisuus: Sun Chemical panee täytäntöön sopivat toimenpiteet, joiden avulla se voi
osoittaa käsittelevänsä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen periaatteiden mukaisesti.
f.

Turvallisuus: Sun Chemical käsittelee henkilötietoja sillä tavalla, joka varmistaa henkilötietojen
asianmukaisen turvallisuuden ja käyttää kaikkia asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia
suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa
tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

6.

Tietosuojailmoitus, suostumus ja rekisteröityjen oikeudet

6.1.

EU:n tetosuoja-asetuksen 12. ja 14. artiklojen mukaisesti, Sun Chemicalin tulee toimittaa
rekisteröidyille tietosuojaa koskeva ilmoitus aina, kun se kerää heidän henkilötietojaan. Ilmoituksen
tarkka sisältö tulee riippumaan kontekstista ja tapauksesta.
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6.2.

Sun Chemicalin tulee tarjota rekisteröidyille asianmukainen pääsy omiin henkilötietoihinsa sekä
tukea rekisteröityjen henkilötietoihin liittyvien oikeuksien käyttämistä, mm. oikeuden korjauttaa tai
poistaa omia tietoja sekä rajoittaa tietojen käsittelyä tai saada omia tietoja siirrettävässä muodossa.

7.

Luotettavuus, tietoturva ja tietosuojaloukkauksia koskevat ilmoitukset

7.1.

Sun Chemical panee täytäntöön aiheelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla
varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mm. suojataan tietoja luvattomalta ja
lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai
vahingoittumiselta.

7.2.

Tietoturvaloukkauksen

sattuessa

Sun

Chemical

ilmoittaa

siitä

asianomaiselle

valvovalle

viranomaiselle välittömästi, ja mikäli mahdollista, viimeistään 72 tuntia sen jälkeen, kun se on saanut
tiedon

tapahtuneesta

loukkauksesta. Tämän

lisäksi

Sun

Chemical

voi

myös

ilmoittaa

tietoturvaloukkauksesta niille rekisteröidyille, joiden henkilötietoja loukkaus koskee, mikäli siihen
saattaa liittyä heidän yksityisyytensä kohdistuvia suuria riskejä.

8.

Tietojen säilyttäminen

8.1.

Sun Chemical säilyttää henkilötietoja muodossa, jossa rekisteröityjä voidaan tunnistaa ainoastaan
niin kauan kuin on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon tiedot alun perin kerättiin ja käsiteltiin, tai
niin kauan kuin tietojen säilyttämistä vaatii paikallinen sovellettava lainsäädäntö, riippuen siitä, kumpi
aika on pitempi. Sun Chemical hävittää (tai mahdollisuuksien mukaan säilyttää vain
anonymisoidussa ja henkilön tunnistamista ehkäisevässä muodossa) kaikki tarpeettomat
henkilötiedot mahdollisimman turvallisella ja sovellettavien lakien mukaisella tavalla, paitsi sellaisissa
tilanteissa, joissa (i) tietoja tarvitaan puolustautumiseen oikeusvaatimuksia vastaan; (ii) joudutaan
noudattamaan pakollisia (lakisääteisiä tai sopimuksellisia) tietojen säilyttämiseen tai arkistointiin
liittyviä velvoitteita; tai (iii) henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin,
tieteellisiä tai historiallisia tarkoituksia varten, tai tilastollisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että käsittely
tapahtuu asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

9.

Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille

9.1.

Sun Chemical luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain asianmukaisissa olosuhteissa,
ilmoittaa tietojen siirrosta niille rekisteröidyille, joiden tietoja kyseinen siirto koskee, ja panee
täytäntöön kaikki turvatoimenpiteet, jotka varmistavat henkilötietojen turvallisuuden.

9.2.

Sun Chemical toteuttaa henkilötietojen kansainvälisiä (yhtiön sisäisiä tai yhtiön ulkopuolelle
suuntautuvia) siirtoja EU:n, ETA:n tai Sveitsin ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun (a) tietojen siirto
tapahtuu siirtäjän kotimaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla; ja (b) siirtäjä on varmistanut, että
vastaanottajan

kotimaan

lainsäädäntö

tai

riittävät

turvatoimenpiteet

pystyvät

takaaman

henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden. Tietojen siirtäjä on vastuussa tällaisten takeiden
riittävyyden arvioinnista, ja tarpeen mukaan sen on vaadittava, että tietojen vastaanottaja panee

4/5

täytäntöön turvatoimenpiteet, jotka vastaavat siirtäjän omia tietosuojaperiaatteita ja lakisääteisiä
vaatimuksia.

10.

Muutokset

10.1. Sun Chemical voi sovellettavan lainsäädännön rajoissa tarkistaa, muokata tai täydentää tätä
tietosuojaselostetta oman harkintansa mukaan, milloin tahansa tai ajoittain. Rekisteröityjä neuvotaan
tarkistamaan säännöllisesti Sun Chemicalin tietosuojaselostetta, jotta he olisivat tietoisia kaikista
mahdollisista muutoksista. Sovellettavan lainsäädännön kaikessa laajuudessa, kaikki rekisteröidyt,
jotka

sallivat

Sun

Chemicalin

toimimaan

rekisterinpitäjän

tai

henkilötietojen

käsittelijän

ominaisuudessa, suostuvat noudattamaan tämän tietosuojaselosteen viimeisimmän version
määräyksiä.
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