Verkkosivuston tietosuojakäytäntö
Andreas Stihl Oy (jäljempänä ”STIHL” tai ”me”) on iloinen siitä, että vierailet verkkosivustoillamme ja olet kiinnostunut yhtiöstämme ja tuotteistamme. Meille tietosuoja ei ole itsestäänselvyys vaan otamme vakavasti henkilötietojesi suojaamisen. Me käsittelemme tietojasi äärimmäisen huolellisesti ja luottamuksellisesti ja käytämme niitä
ainoastaan sovellettavien tietosuojaehtojen ja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaisesti.
Vastuu henkilötietojen käsittelystä
STIHL on lakisääteisesti vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.
Käyttötietojen käsittely
Vieraillessasi verkkosivustoillamme me tallennamme internetpalveluntarjoajasi nimen, verkkosivuston, jolta siirryit
sivustollemme, verkkosivustomme, joilla vierailet, vierailusi päivämäärän ja keston sekä tiedot käyttämästäsi laitteesta (merkki, malli, käyttöjärjestelmä) ja selaimesta. Me keräämme myös IP-osoitteesi, jonka neljä viimeistä
merkkiä kuitenkin anonymisoidaan.
Me käsittelemme näitä käyttötietoja helpottaaksemme palveluidemme käyttöäsi teknisesti (esim. muokkaamalla
palveluitamme käyttämäsi laitteen mukaan) ja tunnistaaksemme ja keskeyttääksemme väärinkäytökset. Me
käytämme käyttötietoja anonymisoidussa muodossa myös tilastollisiin tarkoituksiin ja verkkosivustomme parantamiseen. Käyttötietojen oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).
Ensimmäisen osapuolen evästeiden käyttö
Me käytämme evästeitä useilla sivuilla tehdäksemme verkkosivustollamme vierailemisesta mielenkiintoista ja
helpottaaksemme tiettyjen toimintojen käyttöä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita asennetaan käyttämällesi laitteelle. Jotkut evästeistämme poistetaan selainistuntosi päättyessä eli sulkiessasi selaimen (istuntokohtaiset evästeet). Muut evästeet pysyvät laitteellasi ja niiden avulla me ja kumppanimme pystymme tunnistamaan selaimesi seuraavalla vierailullasi (pysyvät evästeet). Evästeitä ei voi käyttää pääsyyn laitteesi muihin
tiedostoihin tai sähköpostiosoitteesi määrittämiseen. Evästeiden käytön oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan
6(1) ensimmäinen alakohta (f).
Evästeet tallennetaan käyttämällesi laitteelle ja sinä voit hallita niiden käyttöä. Voit estää evästeet tai rajoittaa
niiden käyttöä muuttamalla selaimesi asetuksia. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä
voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos estät verkkosivustomme evästeet, et voi välttämättä käyttää kaikkia
verkkosivuston toimintoja täysipainoisesti.
Verkkoanalyysi Google Analytics -työkalulla
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -työkalua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics käyttää myös evästeitä, tietokoneellesi tallennettuja
tekstitiedostoja, joilla verkkosivuston käyttöä voidaan analysoida. Evästeen luoma tieto tämän verkkosivuston
käytöstäsi siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään.
STIHL-verkkosivusto käyttää Google Analytics -työkalua lisäosalla ”anonymise IP”. Tämä tarkoittaa, että Google
lyhentää Google Analytics -työkalun keräämän IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan
talousalueen valtiossa ennen sen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoitteesi siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään sen saavuttua.
Google käyttää näitä tietoja STIHL:in puolesta verkkosivuston käyttösi arvioimiseksi, kerätäkseen raportteja
verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivustoon ja internetiin liittyviä palveluita verkkosivuston operaattorin kanssa. Google Analytics -työkalun keräämää selaimesi IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.
Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen tietokoneelleen valitsemalla kyseiset asetukset selainohjelmistostaan. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia täysipainoisesti. Voit estää Googlea keräämästä evästetietoja ja tietoja liittyen verkkosivustojen

käyttöön (mukaan lukien IP-osoitteesi) tai estää näiden tietojen käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimeen
lisäosan osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Löydät lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta osoitteesta https://www.google.com/analytics/terms/fi.html tai
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi
Evästeiden käytön oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).
Google Inc. -yhtiön uudelleenmarkkinoinnin tai “vastaavien kohderyhmien” toiminnon käyttö
STIHL-verkkosivusto käyttää uudelleenmarkkinointia tai ”vastaavien kohderyhmien” toimintoa, jonka tarjoaa
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Tämän toiminnon avulla
STIHL voi lähestyä verkkosivuston vierailijoita kohdistetulla mainonnalla asettamalla mukautettuja ja kiinnostukseen perustuvia mainoksia verkkosivuston käyttäjille heidän vieraillessaan muilla Google Display Network verkoston sivustoilla. Google käyttää evästeitä verkkosivuston käytön analysointiin, mikä on kiinnostukseen perustuvan mainonnan perusta. Tätä varten Google tallentaa pienen numerosarjan sisältävän tiedoston verkkosivuston vierailijoiden selaimelle. Tämän numeron avulla kerätään verkkosivuston käynnit ja nimettömät tiedot
verkkosivuston käytöstä. Verkkosivuston vierailijoiden henkilötietoja ei yleensä tallenneta. Jos vierailet tämän jälkeen toisella Google Display Network -verkoston verkkosivulla, näet mainoksia, joissa otetaan huomioon aiemmin
valitsemasi tuote- ja tietoalueet. Saat lisätietoja Googlen uudelleenmarkkinoinnista ja Googlen tietosuojakäytännöstä osoitteesta: https://policies.google.com/technologies/ads.
Jos haluat estää Googlen evästeet pysyvästi, napsauta seuraavaa linkkiä ja lataa ja asenna lisäosa:
https://support.google.com/ads/answer/7395996.
Vaihtoehtoisesti voit estää kolmannen osapuolen evästeiden käytön Network Advertising Initiative –aloitteen
deaktivointisivustolla: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ ja toimimalla sivulla annettujen lisätietojen
mukaisesti.
Evästeiden käytön oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).
DoubleClick by Google
DoubleClick by Google on palvelu, jonka tarjoaa Google Inc. -yhtiö, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (”Google”). DoubleClick by Google käyttää evästeitä sinulle oleellisten mainosten näyttämiseen.
Selaimellesi annetaan nimetön tunnistenumero (ID), jota käytetään seurattaessa, mitkä mainokset näkyvät selaimellasi ja mitä mainoksia on katsottu. Evästeet eivät yleensä sisällä henkilötietoja. DoubleClick-evästeiden
avulla Google ja sen kumppanisivustot voivat näyttää sinulle oleellisia mainoksia perustuen aiempiin käynteihisi
verkkosivustollamme tai muilla sivustoilla internetissä. Evästeen luoma tieto tämän verkkosivuston käytöstäsi siirretään arviointitarkoituksessa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään. Google siirtää tietoja
kolmansille osapuolille vain, jos siihen on oikeudellinen perusta tai jos sitä vaaditaan tilattuun käsittelyyn. Google
ei missään tapauksessa yhdistä tietojasi muihin Googlen keräämiin tietoihin.
Voit estää evästeiden tallentamisen tietokoneellesi valitsemalla kyseiset asetukset selainohjelmistostasi. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston ominaisuuksia täysipainoisesti. Löydät lisätietoja DoubleClickin tietosuojasta osoitteesta: https://policies.google.com/?hl=fi. Lisäksi, jos haluat estää Googlen tietojen keräämisen evästeillä ja liittyen verkkosivuston käyttöösi ja
haluat estää Googlea käsittelemästä kyseisiä tietoja, voit ladata ja asentaa selaimen lisäosan osoitteesta
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=fi valitse mainosasetuksista lisäosa DoubleClick-deaktivointiin.
Evästeiden käytön oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).

Google Tag Manager
Google Tag Manager on palvelu, jonka tarjoaa Google Inc. -yhtiö, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (”Google”) tagien luomiseen, päivittämiseen ja hallintaan. Tagit ovat pieniä koodielementtejä verkkosivustollamme, jotka muiden toimintojen ohella mittaavat liikennettä ja vierailijoiden toimintaa sekä määrittävät verkko-
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mainonnan ja sosiaalisten kanavien vaikutusta. Kun vierailet verkkosivustollamme, sen hetkiset tagiasetukset
lähetetään selaimellesi. Sillä tavoin saat ohjeet käynnistyvistä tageista. Itse työkalu ei kerää henkilötietoja, mutta se
varmistaa, että muut tagit käynnistyvät, jotka taas saattavat kerätä tietoja. Löydät lisätietoja Tag Managerin tageista
osoitteesta: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=fi ja käyttökäytännöstä osoitteesta:
https://support.google.com/tagmanager#topic=3441647 .
Google Web Fonts
Google Web Fonts -kirjasimia käytetään tämän verkkosivustojen eri osien ulkonäön parantamiseksi (https://
fonts.google.com/specimen/Roboto ja https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Web
Fonts -kirjasimet siirretään selaimesi cache-tiedostoon käytettäväksi ulkonäössä. Jos selain ei tue Google Web
Fonts -kirjasimia tai estää niiden käytön, teksti näytetään standardikirjasimilla.
Google Webfontsin ”Roboto” ja ”Roboto Condensed” on lisensoitu Apache-lisenssillä 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Tietosuojatiedot löytyvät Googlen tietosuojakeskuksesta osoitteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi-FI.
Google Adwords -palvelun Conversion Tracking -analysoinnin käyttö
Google AdWords -asiakkaana me käytämme Google Conversion Tracking -analyysipalvelua, jonka tarjoaa
Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Google AdWords asettaa
evästeen tietokoneellesi (Conversion-eväste), jos olet siirtynyt verkkosivustollemme Googlen mainoksen kautta.
Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän kuluttua eikä niitä käytetä henkilöiden tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä
sivuillamme eikä eväste ole vanhentunut, me ja Google saatamme huomata jonkun napsauttaneen mainosta ja
siirtyneen verkkosivustollemme. Jokainen mainostaja saa eri evästeen. Evästeitä ei voi jäljittää mainostajien
verkkosivustojen kautta. Conversion-evästeiden keräämiä tietoja käytetään muunnostilastojen luomisessa AdWords-mainostajille, jotka ovat tilanneet muunnosseurannan. Mainostajat näkevät heidän mainostaan napsauttaneiden ja muunnosseurantamerkitylle sivulle siirtyneiden käyttäjien kokonaismäärän. He eivät kuitenkaan saa
tietoja, joista käyttäjän voisi tunnistaa.
Jos et halua osallistua seurantaan, voit estää tämän käytön estämällä evästeiden asentamisen selaimesi vastaavilla asetuksilla (deaktivointi). Sinua ei sisällytetä muunnosseurantatilastoihin.
Saat lisätietoja Googlelta osoitteista: https://policies.google.com/technologies/ads,
http://www.google.com/policies/privacy.
Evästeiden käytön oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).
Microsoft Bing
STIHL käyttää koversioseurantaa, jonka tarjoaa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399,
USA (”Microsoft”). Se tarkoittaa, että Microsoft Bing Ads asettaa evästeen tietokoneellesi, jos olet siirtynyt sivustollemme Microsoft Bing -mainoksen kautta. Näin me ja Microsoft Bing voimme nähdä, jos joku on napsauttanut
mainosta, jos heidät on ohjattu verkkosivustollemme ja jos he ovat päässeet tietylle kohdesivulle, joka on
määritetty etukäteen. Se kertoo meille vain Bing-mainosta napsauttaneiden ja kohdesivulle siirtyneiden käyttäjien
kokonaismäärän. Tällä menetelmällä ei kerätä yleensä mitään henkilötietoja. Lisätietoja Microsoft Bing -palvelun
evästeistä ja tietosuojasta löytyy Microsoftin verkkosivustolta osoitteesta https://privacy.microsoft.com/fi-fi.
Jos et halua osallistua seurantaan, voit estää kyseisten evästeiden asettamisen – esimerkiksi selaimen asetuksilla, jotka estävät yleisesti automaattisen evästeiden asettamisen.
Evästeiden käytön oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).

Sosiaalinen media ja sosiaaliset lisäosat
Me tarjoamme sinulle kattavaa henkilökohtaista tukea myös sosiaalisen median sivustojemme kautta. Jos sinulla
on kysyttävää sosiaalisesta mediasta, me ohjaamme sen vastuussa olevalle osastolle. Näitä tietoja käytetään
ainoastaan kysymyksiisi vastaamiseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Kysymyksiin vastaamiseksi
tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).
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Jotta voisit ottaa meihin yhteyttä sosiaalisen median kautta, sinun on rekisteröidyttävä kyseisiin palveluihin. Kyseisiä palveluita tarjoavat yhtiöt saattavat käsitellä henkilötietoja. Meillä ei ole vaikutusvaltaa näiden tietojen luonteeseen, laajuuteen tai käsittelyyn.
Sosiaalisen verkoston suositukset Shariff-teknologian avulla
Me käytämme Shariff-nimistä Heise-ratkaisua lisäosien käyttämiseksi sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook,
Twitter, Google+ ja Instagram, suositustoimintoihin (”Jaa”, ”Tykkää”, ”+1”, ”Kamera”/”Jaa”, ”Kamera-symboli”).
Shariff estää IP-osoitteesi siirtämisen kyseisen sosiaalisen verkoston tarjoajalle. Selaimesi osoitteen sijasta vain
selaimen osoite siirretään. IP-osoitetta ei näin ollen siirretä.
Facebook-lisäosien käyttö
Verkkosivustomme käyttää sosiaalisen verkoston Facebook sosiaalisia lisäosia (”lisäosat”), jotka tarjoaa Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Löydät yhteenvedon Facebook-lisäosista ja niiden ulkonäöstä osoitteesta: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Jos siirryt sivullemme, joka sisältää kyseisen lisäosan, selaimesi ottaa suoraan yhteyden Facebook-palvelimeen.
Facebook siirtää lisäosan sisällön suoraan selaimellesi ja integroi sivulle. Kyseisen integroinnin avulla Facebook
saa tiedon, että selaimesi on käyttänyt tiettyä verkkosivustomme sivua, vaikka sinulla ei olisi Facebook-profiilia tai
et ole kirjautuneena Facebookiin kyseisellä hetkellä. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään selaimeltasi suoraan Facebookin palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään. Jos olet kirjautuneena Facebookiin, Facebook pystyy liittämään käyntisi verkkosivustollamme suoraan Facebook-profiiliisi. Jos käytät lisäosia
esimerkiksi kommentoimalla, myös nämä tiedot siirretään suoraan Facebookin palvelimelle, jossa niitä säilytetään. Tiedot julkaistaan myös Facebook-profiilissasi ja ne näytetään Facebook-kavereillesi. Haluamme huomauttaa, että verkkosivuston tarjoajana meille ei kerrota siirrettyjen tietojen sisältöä eikä tapaa, jolla Facebook
käyttää niitä. Tutustu Facebookin ilmoituksiin tietosuojasta liittyen Facebookin keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen sekä niitä koskeviin oikeuksiisi ja mahdollisiin asetuksiin yksityisyytesi suojaamiseksi osoitteessa:
https://fi-fi.facebook.com/policy.php.
Jos et halua Facebookin liittävän Facebook-profiiliasi verkkosivustomme keräämiin tietoihin, sinun on kirjauduttava ulos Facebookista ennen sivustollemme siirtymistä. Voit estää Facebookin lisäosien lataamisen selaimesi
lisäosilla, kuten ”Facebook blocker”.
Lisäosien avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (f).
Googlen ja Youtuben lisäosien käyttö
Verkkosivustollamme käytetään sosiaalisten verkostojen Google+ ja YouTube lisäosia. Molemmat palvelut tarjoaa
Google Inc. -yhtiö, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Löydät yhteenvedon
Google+-lisäosista ja niiden ulkonäöstä osoitteesta: https://developers.google.com/+/plugins.
Jos siirryt sivullemme, joka sisältää kyseisen lisäosan, selaimesi ottaa suoraan yhteyden Googlen palvelimeen.
Google siirtää lisäosansisällön suoraan selaimellesi ja integroi sivulle. Kyseisen integroinnin avulla Google saa
tiedon, että selaimesi on käyttänyt tiettyä verkkosivustomme sivua, vaikka sinulla ei olisi Google+-profiilia tai et
ole kirjautuneena Google+/Youtube-palveluun kyseisellä hetkellä. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään selaimestasi suoraan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään.
Jos olet kirjautuneena Google+/Youtube-palveluun, Google pystyy liittämään käyntisi verkkosivustollamme suoraan vastaavaan tiliisi. Haluamme huomauttaa, että verkkosivuston tarjoajana meille ei kerrota siirrettyjen tietojen
sisältöä eikä tapaa, jolla Google käyttää niitä. Tutustu Googlen ilmoituksiin tietosuojasta liittyen Googlen
keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen sekä niitä koskeviin oikeuksiisi ja mahdollisiin asetuksiin yksityisyytesi suojaamiseksi osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.
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Jos et halua Googlen liittävän Google+/YouTube-profiiliasi verkkosivustomme keräämiin tietoihin, sinun on kirjauduttava ulos Google+/YouTube-palvelusta ennen sivustollemme siirtymistä. Voit estää Googlen lisäosien
lataamisen selaimesi lisäosilla, kuten komentosarjanestäjä ”NoScript”.
Lisäosien avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (b) tai (f).
Twitterin lisäosien käyttö
Verkkosivustomme käyttää mikroblogipalvelun Twitter sosiaalisia lisäosia, jotka tarjoaaTwitter Inc., 1355 Market
St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”). Löydät yhteenvedon Twitterin lisäosista ja niiden
ulkonäöstä osoitteesta: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html
Jos siirryt sivullemme, joka sisältää kyseisen lisäosan, selaimesi ottaa suoraan yhteyden Twitterin palvelimeen.
Twitter siirtää lisäosan sisällön suoraan selaimellesi ja integroi sivulle. Kyseisen integroinnin avulla Twitter saa
tiedon, että selaimesi on käyttänyt tiettyä verkkosivustomme sivua, vaikka sinulla ei olisi Twitter-profiilia tai et ole
kirjautuneena Twitteriin kyseisellä hetkellä. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään selaimeltasi suoraan Twitterin palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään.
Jos olet kirjautuneena Twitteriin, Twitter pystyy liittämään käyntisi verkkosivustollamme suoraan Twitter-profiiliisi.
Tiedot julkaistaan myös Twitter-profiilissasi ja ne näytetään Twitter-yhteyshenkilöillesi. Haluamme huomauttaa,
että verkkosivuston tarjoajana meille ei kerrota siirrettyjen tietojen sisältöä eikä tapaa, jolla Twitter käyttää niitä.
Tutustu Twitterin ilmoituksiin tietosuojasta liittyen Twitterin keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen
sekä niitä koskeviin oikeuksiisi ja mahdollisiin asetuksiin yksityisyytesi suojaamiseksi osoitteessa: https://twitter.com/privacy.
Jos et halua Twitterin liittävän Twitter-profiiliasi verkkosivustomme keräämiin tietoihin, sinun on kirjauduttava ulos
Twitteristä ennen sivustollemme siirtymistä. Voit estää Twitterin lisäosien lataamisen selaimesi lisäosilla, kuten
komentosarjanestäjällä ”NoScript”.
Lisäosien avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (b) tai (f).
Instagramin lisäosien käyttö
Verkkosivustomme käyttää Instagramin sosiaalisia lisäosia (”lisäosat”), jotka tarjoaa Instagram LLC., 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Lisäosat on merkitty Instagramin logolla, kuten Instagramin
kamerakuvakkeella. Tiedot Instagramin lisäosista ja niiden ulkonäöstä löytyvät tästä:
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
Jos siirryt sivullemme, joka sisältää kyseisen lisäosan, selaimesi ottaa suoraan yhteyden Instagramin palvelimeen. Lisäosan sisältö lähetetään suoraan Instagramista selaimellesi ja integroidaan sivulle. Kyseisen lisäosien
integroinnin avulla Instagram saa tiedon, että selaimesi on käyttänyt tiettyä verkkosivustomme sivua, vaikka sinulla ei olisi Instagram-profiilia tai et ole kirjautuneena Instagramiin kyseisellä hetkellä. Nämä tiedot (mukaan lukien
IP-osoitteesi) siirretään selaimeltasi suoraan Instagramin palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään.
Jos olet kirjautuneena Instagramiin, Instagram pystyy liittämään käyntisi verkkosivustollamme suoraan Instagramprofiiliisi. Jos käytät lisäosia esimerkiksi napsauttamalla Instagram-painiketta, myös nämä tiedot siirretään suoraan Instagramin palvelimelle, jossa niitä säilytetään. Tiedot julkaistaan myös Instagram-tililläsi ja ne näytetään
tilisi yhteyshenkilöille.
Löydät lisätietoja liittyen Instagramin keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen sekä niitä koskeviin
oikeuksiisi ja mahdollisiin asetuksiin yksityisyytesi suojaamiseksi Instagramin tietosuojakäytännöstä:
https://help.instagram.com/155833707900388/
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Jos et halua Instagramin liittävän verkkosivustoiltamme kerättyjä tietoja Instagram-tiliisi, sinun on kirjauduttava
ulos Instagramista ennen sivustollemme siirtymistä. Voit myös estää Instagramin lisäosien lataamisen kokonaan
käyttämällä selaimesi lisäosia, kuten komentosarjan estäjää ”NoScript”.
Lisäosien avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (b) tai (f).
AddThis-lisäosien käyttö
Verkkosivustomme käyttää kirjanmerkkipalvelun AddThis sosiaalisia lisäosia, jotka tarjoaa AddThis LLC, Inc.
8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (”AddThis”). Lisäosat on yleensä merkitty AddThis-logolla, esimerkiksi valkoisella plus-merkillä oranssilla taustalla. Löydät yhteenvedon AddThis-lisäosista ja niiden
ulkonäöstä osoitteesta: https://www.addthis.com.
Jos siirryt sivullemme, joka sisältää kyseisen lisäosan, selaimesi ottaa suoraan yhteyden AddThis-palvelimeen.
AddThis siirtää lisäosan sisällön suoraan selaimellesi ja integroi sivulle. Kyseisen integroinnin avulla AddThis saa
tiedon, että selaimesi on käyttänyt tiettyä verkkosivustomme sivua ja se tallentaa evästeen käyttämällesi laitteelle
selaimesi tunnistamiseksi. Nämä tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään selaimeltasi suoraan
AddThis-palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa sitä säilytetään. AddThis käyttää tietoja nimettömien käyttäjäprofiilien
luomiseen, jotka toimivat perustana muokatulle ja kiinnostukseen perustuvalle mainonnalle, joka kutsuu vierailijoita sivuille, joilla on AddThis-lisäosia. Haluamme huomauttaa, että verkkosivuston tarjoajana meille ei kerrota siirrettyjen tietojen sisältöä eikä tapaa, jolla AddThis käyttää niitä. Tutustu AddThis-palvelun ilmoituksiin tietosuojasta
liittyen AddThis-palvelun keräämien tietojen käyttötarkoitukseen ja laajuuteen osoitteessa: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
Jos haluat estää AddThis-palvelun tietojen keräämisen tulevaisuudessa, voit asettaa selaimellesi estoevästeen,
jonka voit ladata seuraavasta osoitteesta: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Voit estää AddThislisäosien lataamisen selaimesi lisäosilla, kuten komentosarjanestäjällä ”NoScript”.
Lisäosien avulla tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (b) tai (f).
Uutiskirjeet ja painetun aineiston tilaaminen
Jos haluat tilata verkkosivuston tarjoaman uutiskirjeen, pyydämme sähköpostiosoitteesi, tervehdyksesi ja sukunimesi. Voit antaa vapaaehtoisesti lisätietoja. Tallennamme myös pyynnön päivämäärän ja ajankohdan sekä
sähköpostiosoitteen vahvistuksen ja tietosuojakäytännön hyväksymisen ja uutiskirjeen muodon. Nämä tiedot tallennetaan vain uutiskirjeen lähettämistarkoituksessa ja jotta voimme jäljittää mahdollisen sähköpostiosoitteen
väärinkäytön. Voit peruuttaa uutiskirjeen milloin tahansa.
Edellä mainitun tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (a).
Jos käytät verkkosivuston yhteydenottolomaketta tai tilaat painettua aineistoa verkkosivustolta, tarvitsemme
henkilötietojasi, kuten nimesi ja postiosoitteesi. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan tilauksesi käsittelemiseksi
oikein. Tietojasi käytetään vain kyseisen tarkoituksen vaatimassa laajuudessa. Tarvittaessa, jos pyyntösi koskee
esimerkiksi painetun aineiston tilaamista, jonka toimittaa muu STIHL Group -yhtiö, tietosi siirretään kyseiselle
STIHL Group -yhtiölle, jos se on tarpeen tilauksen toimittamiseksi. Edellä mainitun tietojen käsittelyn oikeudellinen
perusta on GDPR:n artiklan 6(1) ensimmäinen alakohta (b) tai (f).
Käyttötietojen käsittelyn kesto
Verkkosivustomme vierailun aikana kerättyjä käyttötietoja säilytetään 7 päivää. Tässä kohdassa määritetyt rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita niiden kuvattuun käyttötarkoitukseen, ellei lakisääteisesti edellytetä pidempää säilytysaikaa.
Oikeutesi
Sinulla on oikeus saada tietää henkilötietojesi käsittelystä STIHL-yhtiössä ja lakisääteisten edellytysten täyttyessä
sinulla on oikeus pyytää tietojesi korjaamista, poistamista ja niiden käytön rajoittamista. Sinulla on myös oikeus
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saada henkilötietosi meiltä järjestelmällisessä, yleisessä ja koneella luettavassa muodossa. Tähän sisältyy oikeus
kyseisten tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Teknisten mahdollisuuksien puitteissa voit myös pyytää
STIHL-yhtiötä siirtämään henkilötiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle.
Ajaaksesi edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää tai valitettavaa henkilötietojesi käytöstä, voit
ottaa yhteyttä STIHL-yhtiön tietosuojavaltuutettuun.
Ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun:
Andreas Stihl Oy
Koivupuistontie 10 B
01510 Vantaa
tietosuoja@stihl.fi
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Tietosuojalausunnon päiväys: Toukokuu 2018.
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