Tietosuojaseloste
1. Johdanto
Olemme Supplies Distributors SA, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa rue Louis Blériot
5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia, ja joka on rekisteröity Liègen kaupparekisteriin numerolla
208.795, VAT No. BE 475.286.142.
“Henkilökohtainen informaatio” tai “henkilökohtainen tieto” tarkoittaa mitä tahansa tietoja, joka
viittaa teihin henkilökohtaisesti (riippumatta siitä, tunnistetaanko teidät siitä, vai oletteko vain
tunnistettavissa siitä) kuten nimi, sähköpostiosoite tai postiosoite. Olkaa hyvä ja lukekaa tämä
tietosuojaseloste ymmärtääksenne kuinka käytämme henkilökohtaisia tietojanne sen jälkeen kun
olemme keränneet ne. Olkaa hyvä ja lukekaa tämä tietosuojaseloste ennen kuin lähetätte mitään
henkilökohtaisia tietojanne meille. Teidän ei tarvitse lähettää mitään henkilökohtaisia tietojanne
meille, kun selaatte verkkosivujamme.
Jos teillä on mitä tahansa kysymyksiä tästä Tietosuojaselosteesta milloin tahansa, olkaa hyvä ja
ottakaa yhteyttä sähköpostilla (mailto: DataPrivacy@olympus-europa.com).
Tätä Tietosuojaselostetta saatetaan päivittää ajoittain. Tuoreimpien muutosten päivämäärä näkyy
tällä sivulla. laitamme verkkosivuillemme helposti huomattavan ilmoituksen informoimaan teitä
Tällaisesta päivityksestä. Teille ilmoitetaan myös sähköpostilla muutoksista käsittelytoimiin ja
suostumustanne pyydetään niihin. Teidän oletetaan suostuneen muutoksiin, ellette ole vastustaneet
niitä 30 päivän kuluessa siitä, kun saitte ilmoituksen.

2. Milloin keräämme henkilökohtaisia tietoja?
Keräämme henkilökohtaisia tietoja silloin kun teette jotain seuraavista verkkosivuillamme:
 rekisteröidytte verkkosivuillemme;
 tilaatte tuotteita verkkosivuiltamme;
 lähetätte mitä tahansa tiedusteluja verkossa;
 vierailette verkkosivuillamme.

3. Mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme teistä?
Keräämme teistä henkilökohtaisia tietoja, joihin kuuluu:
 nimenne;
 postiosoitteenne;
 puhelinnumeronne;
 sähköpostiosoitteenne;
 pankki- ja luottokorttitietonne;
 mitkä tahansa muut henkilökohtaiset tietonne, jotka luovutatte vapaaehtoisesti;
 IP-osoitteenne, tiedot verkkosivuista, joilla vierailette ja käyttäjätottumuksistanne, kuten
tarkemmin selitetään tämän Tietosuojaselosteen kohdissa 7 ja 9.
4. Mitä teemme henkilökohtaisilla tiedoilla, joita keräämme teiltä?
Kun annatte meille mitä tahansa henkilökohtaista tietoa kuten yllä on kuvattu, käytämme
henkilökohtaisia tietojanne:
 verkkosivujemme hoitamiseen;










parantamaan selailukokemustanne;
oikeuttamaan käyttämään tällä verkkosivuilla saatavissa olevia palveluita:
tuote- ja palvelutilauksienne käsittelemiseen;
yhteyden pitämiseen teihin koskien tilauksianne;
tiliotteiden ja laskujen lähettämiseen, ja maksujen keräämiseen;
tiedon antamiseen Olympuksen tuoreimmista uutisista tai erikoistarjouksista, jotka saattavat
kiinnostaa teitä, ellette ole valinneet, ettei näitä ilmoituksia lähetetä. Voitte ilmoittaa meille
sähköpostilla (mailto: DataPrivacy@olympus-europa.com) milloin tahansa, jos ette enää
halua vastaanottaa tällaista tietoa;
lähetettyihin kyselyihin vastaamiseen.

5. Kenelle annamme henkilökohtaisia tietojanne?
Saatamme jakaa verkkosivujen kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja muiden yritysten kanssa
helpottaaksemme verkkosivujen hoitamista, tilausten käsittelyä ja tiedusteluja tai muuten hoitamaan
asiakassuhdetta teidän ja meidän välillämme.
Henkilökohtaiset tiedot, jotka lähetätte, kun rekisteröidytte tälle verkkosivulle, kun ostatte tuotteita
Olympukselta ja tiedot, jotka koskevat verkkosivujen käyttöänne, jaetaan Olympus Europa
GmbH:n ja kaikkien sen tytäryhtiöiden kesken. Nämä yhtiöt voivat lähettää teille oleellisia tietoa
tuotteistaan, jos olette suostuneet siihen laittamalla merkin siihen tarkoitettuun kenttään/laatikkoon.
Nämä yhtiöt toimivat elektroniikkalaitteiden jälleenmyyntialalla ja tiedot, joita teille lähetetään,
koskevat vain niiden tuotteita.
Muissa tilanteissa paljastamme henkilökohtaisia tietoja vain viranomaisille ja lainvalvonnan
edustajille, oikeudenomistajille, tai yhteydessä mihin tahansa oikeudenkäyntimenettelyihin tai
mahdollisiin oikeudenkäyntimenettelyihin, perustaaksemme, käyttääksemme tai puolustaaksemme
laillisia oikeuksiamme (mukaan lukien tietoja jakaminen kolmansille osapuolille huijausten
ehkäisemiseksi ja luottoriskin pienentämiseksi, kuten laki sallii). Näissä tapauksissa ilmoitamme
teille tietojen luovuttamisesta ja tahosta, jolle tietojanne on luovutettu.
6. Henkilökohtaisten tietojen kansainväliset siirrot
Koska internet on maailmanlaajuinen käyttöympäristö, internetin käyttäminen tiedon keräämiseen
ja käsittelyyn tarkoittaa välttämättä tiedon lähettämistä kansainvälisten rajojen yli. Tästä johtuen,
verkkosivujamme selailemalla ja lähettämällä meille henkilökohtaisia tietoja hyväksytte, että
käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne tällä tavoin. Jos olette Euroopan unionista, tiedot, jotka
annatte, voidaan lähettää maihin (kuten USA), joilla ei ole Euroopan unionin lakeja vastaavaa
tietosuojalainsäädäntöä. Me kehotamme USA:laisia yhteistyökumppaneitamme noudattamaan niin
sanottuja Safe Harbour -periaatteita, jotka määrittelevät suuntaviivat, joita Euroopan unioni ja USA
ovat suostuneet soveltamaan henkilökohtaisten tietojen siirtoon.
7. Evästeet ja jäljitteet
Kun katselette verkkosivujamme voimme tallentaa tietoja tietokoneenne kovalevylle evästeen (pieni
tekstitiedosto tai yksittäinen GIF-tiedosto) muodossa. Evästeiden avulla voimme sovittaa
verkkosivumme kiinnostuksenkohteisiinne ja mieltymyksiinne. Eväste saattaa esimerkiksi sisältää
tietoja sivuista, joilla vierailitte verkkosivuillamme, mikä auttaa meitä muuttamaan

verkkosivujamme tarpeidenne mukaiseksi seuraavalla kerralla kun vierailette verkkosivuillamme.
Evästeet eivät (kuitenkaan) anna meille pääsyä muualle tietokoneeseenne.
Analysoidaksemme mainoskampanjoidemme onnistumista, käytämme myös muita teknologioita,
kuten jäljitteitä. Käytämme Yahoo!:n toimittamia kolmansien osapuolten jäljitteitä helpottamaan
sen analysointia, missä vierailijat käyvät ja mitä he tekevät verkkosivuillamme. Yahoo! saattaa
myös käyttää anonyymeja tietoja vierailuistanne tälle ja muille verkkosivuille parantaakseen
tuotteitaan ja palveluitaan ja tarjotakseen mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka kiinnostavat teitä.
Jos haluatte lisätietoja tästä käytännöstä ja tietää mahdollisuuksistanne estää Yahoo!:ta käyttämästä
näitä tietoja klikkaa tästä (mailto: DataPrivacy@olympus-europa.com).
Useimmat internetselaimet mahdollistavat evästeiden poistamisen tai varoituksen saamisen ennen
kuin eväste tallennetaan kovalevyllenne. Lisätietojen saamiseksi olkaa hyvä ja tutustukaan
selaimenne ohjeisiin. Jos päätätte estää kaikkien evästeiden tallentamisen koneellenne, ette ehkä
pysty käyttämään tiettyjä palveluita tai ominaisuuksia verkkosivuilla.
8. Linkittäminen muille verkkosivuille
Verkkosivut sisältävät hyperlinkkejä verkkosivuille, jotka ovat kolmansien tahojen omistuksessa.
Näillä verkkosivuilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja kehotamme teitä ottamaan selvää näistä
käytännöistä. Nämä käytännöt määräävät niiden henkilökohtaisten tietojen käytöstä, jotka lähetätte
näitä verkkosivuja käyttäessänne. Emme ota mitään vastuuta näiden kolmansien osapuolten
verkkosivujen yksityisyydensuojakäytännöistä, ja käytätte tällaisia verkkosivuja omalla
vastuullanne.
9. IP-osoitteet
Tutkimme kävijöidemme käyttötaipumuksia, koska olemme kiinnostuneita tietojen onnistuneesta
välittämisestä verkkosivujen kautta. Palvelimemme luo rekisteritiedostoja tiedoista, kuten
verkkonne internetprotokolla eli IP-osoite, mitä sivuja tutkittiin ja vierailunne pituus.
Analysointiohjelmistoa käytetään tuottamaan raportteja, joiden avulla saamme selville miten
voimme parantaa kokemustanne verkkosivuista. Tätä tietoa ei käytetä luomaan henkilökohtaista
kuvausta teistä. Rekisteritiedostot tyhjennetään säännöllisesti. IP-osoite on
internetpalveluntuottajanne tietokoneellenne osoittama numero internetyhteyden tarjoamiseksi.
Yleensä IP-osoite muuttuu joka kerralla, kun tietokoneenne yhdistyy internetiin. Jos teillä on
laajakaistayhteys, on kuitenkin mahdollista, että IP-osoite, jonka keräämme, saattaa sisältää tietoa,
jota voidaan pitää tunnistettavissa olevana. Näin voi käydä siitä syystä, että tiettyjä
laajakaistayhteyksiä käytettäessä IP-osoitteenne ei muutu ja voidaan näin yhdistää
henkilökohtaiseen tietokoneeseenne. Saatamme käyttää IP-osoitettanne kerätäksemme tietoja
verkkosivujen käytöstä kokonaisuutena. Emme voi tunnistaa teitä yksilöllisesti ellei meillä ole
keinoja yhdistää IP-osoitettanne teihin yksittäisenä käyttäjänä. Tämä vaatii yleensä lisätietoja, joita
me emme pyri hankkimaan.
10. Oikeutenne koskien henkilökohtaisia tietojanne
Teillä on oikeus pyytää kopio henkilökohtaisista tiedoista, joita meillä on teistä. Lisäksi voitte
vaatia näissä tiedoissa olevia virheitä korjattavaksi ja pyytää, että henkilökohtaiset tiedot poistetaan.
Olkaa hyvä ja lähettäkää pyyntönne tietosuojapäällikölle sähköpostilla (mailto:
DataPrivacy@olympus-europa.com). Vastaamme tiedusteluihinne soveltuvan lainsäädännön
asettamien menettelytapojen mukaisesti.

Lisäksi teillä on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojenne käyttöä milloin tahansa. Olkaa hyvä
ja ilmoittakaa meille tästä käyttämällä joko yllä ilmoitettua postiosoitettamme tai
sähköpostiosoitettamme.
Helmikuu 11, 2017.
SDSA

