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Asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklan mukainen ILMOITUS 

Tässä jäljempänä määritellyn Rekisterinpitäjän ilmoituksessa (”ilmoitus”) kerrotaan sivustolla www.gavazzi-
automation.com (”sivusto”) antamiesi henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja -tavoista sekä oikeuksistasi luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen 
(EU) 2016/679 (”yleinen tietosuoja-asetus”) mukaan. 

1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on Carlo Gavazzi OY AB (”Gavazzi” tai ”Rekisterinpitäjä”), jonka rekisteröity osoite on Ahventie 4B, 
02170 Espoo. 
 

2. Käsiteltävät henkilötiedot 

2.1. Yleiset henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee tässä ilmoituksessa esitetyissä tarkoituksissa yleisiä henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi 
nimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot. 

2.2. Henkilötietojen lähde  

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi, jotka olet antanut suoraan sivustolla saatavilla olevien lomakkeiden kautta.  

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen käsittelytoimien luonne ja seuraukset, jos 
kieltäydyt antamasta henkilötietojasi 

3.1. Sivuston kautta esittämäsi pyynnöt  

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietojasi voidakseen täyttää pyyntösi, joita saatat kulloinkin esittää 
sivustolla saatavilla olevien lomakkeiden (kuten ”ota meihin yhteyttä” tai ”materiaalipyyntö”) kautta. 

Henkilötietojesi antaminen on välttämätöntä, jotta pyyntösi voidaan toteuttaa, ja jos kieltäydyt antamasta 
henkilötietojasi, Rekisterinpitäjä ei voi täyttää kulloinkin sivuston kautta esittämiäsi pyyntöjä.  

Käsittelyn oikeusperuste on esittämäsi pyynnön toteuttaminen, joten tälle käsittelytoimelle ei tarvita suostumustasi.  

Rekisterinpitäjän tässä tarkoituksessa keräämiä henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kuin on tarpeen pyyntösi 
täyttämiseksi, ja henkilötietosi poistetaan kaikissa tapauksissa 6 kuukauden kuluttua pyynnön käsittelystä. 

3.2. Lakisääteisen velvoitteen täyttäminen 

Gavazzi käsittelee henkilötietojasi myös täyttääkseen laeista, asetuksista ja/tai kansallisesta tai eurooppalaisesta 
lainsäädännöstä johtuvat taikka valvonta- tai oikeusviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten määräämät 
velvoitteensa.  

Henkilötietojen antaminen on tässä tarkoituksessa välttämätöntä. Jos kieltäydyt antamasta henkilötietojasi, 
Rekisterinpitäjä ei voi täyttää edellä kohdassa 3.1. mainitun mukaisesti esittämääsi pyyntöä. 

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle tässä tarkoituksessa on lakisääteisen velvoitteen täyttäminen. Suostumustasi 
ei näin ollen tarvita.  

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen sovellettavan lainsäädännön (mukaan lukien 
säilytysaikaa koskevat määräykset) mukaisesti. 
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3.3. Suoramarkkinointi 

Rekisterinpitäjä saattaa käsitellä sähköpostiosoitettasi voidakseen lähettää sinulle markkinointiviestejä (kuten 
uutiskirjeitä) Gavazzin sekä yhtiöryhmän, johon Gavazzi kuuluu (”Gavazzi-konserni”), toiminnasta ja tuotteista.  

Käsittelyn oikeusperuste on Rekisterinpitäjän oikeutettu etu pitää sinut sivuston käyttäjänä ajan tasalla yhtiön 
kaupallisista hankkeista. Suostumustasi tälle käsittelytoimelle ei näin ollen tarvita.  

Henkilötietojesi antaminen ei ole välttämätöntä tässä käsittelytarkoituksessa, joten kieltäytymisesi ei vaikuta 
Rekisterinpitäjän mahdollisuuksiin täyttää sivuston kautta esittämäsi toiveita. Tällöin Rekisterinpitäjä ei voi kuitenkaan 
toimittaa sinulle ajantasaisia tietoja tarjouksistaan ja hankkeistaan.  

Rekisterinpitäjä käsittelee keräämiään henkilötietoja, kunnes pyydät lopettamaan niiden käsittelyn.  

Voit tehdä tämän helposti saamiesi sähköpostiviestien kautta.  

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa 

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnissa ottamalla yhteyttä 
Rekisterinpitäjään tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainitussa osoitteessa tai seuraavassa sähköpostiosoitteessa [●].  
 
 

4. Miten henkilötietojasi käsitellään 

Henkilötietojasi käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti paperilla, tietokoneistetuilla ja 
telemaattisilla välineillä, yksinomaan edellä mainituissa tarkoituksissa ja asianmukaisin menettelyin tietosuoja-
asetuksen 32 artiklan edellyttämän turvallisuustason ja salassa pysymisen varmistamiseksi. 
 
 

5. Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa 

Henkilötietojasi voidaan 3 artiklassa kuvatuissa tarkoituksissa luovuttaa Gavazzin työntekijöille ja kumppaneille, jotka 
toimivat käsittelystä vastaavina henkilöinä ja/tai henkilötietojen käsittelijöinä.  

Rekisterinpitäjä voi joutua luovuttamaan henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka saattavat kuulua Gavazzi-
konserniin, ja esimerkiksi seuraaville vastaanottajaryhmille: 

a) kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat Rekisterinpitäjälle IT-järjestelmien hallintapalveluja; 
b) kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat ammatillisia konsultti- tai veropalveluja tai juridisia ja oikeudellisia palveluja; 
c) viranomaiset, valvontaviranomaiset ja yleensä julkiset ja yksityiset yhteisöt, jotka toimivat julkisissa tehtävissä; 
d) Gavazzi-konserniyhtiöiden työntekijät ja kumppanit. 
 
Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat vastaanottajat toimivat joissakin tapauksissa itsenäisinä rekisterinpitäjinä, toisissa 
taas Gavazzin nimeäminä henkilötietojen käsittelijöinä yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisesti. 
Täydellinen ja ajantasainen luettelo Gavazzi-konserniin kuuluvista yhtiöistä ja/tai kolmansista osapuolista, joille 
henkilötietojasi voidaan luovuttaa, on saatavana pyynnöstä Rekisterinpitäjältä. 

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle ainoastaan kohdassa 5 mainituille vastaanottajille ja vain 
jos saatavilla on Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä tai kyseiset rekisterinpitäjät ovat toteuttaneet 
muut sopimukseen perustuvat turvallisuustoimet (mukaan lukien yritystä koskevat sitovat säännöt ja 



 
 
 
CARLO GAVAZZI OY  .......................  FINLAND                                                                         
Ahventie 4 B, 02170 ESPOO   
Puh. 09-7562000                                                                                                16-05-19

 Internet: http://www.carlogavazzi.fi    
myynti@gavazzi.fi tai  
etunimi.sukunimi@gavazzi.fi 

 

 

vakiosopimuslausekkeet).   

Gavazzin käsittelemiä henkilötietoja ei yhdistellä muihin tietoihin. 

6. Oikeutesi rekisteröitynä 

Rekisteröitynä sinulla on tässä ilmoituksessa kuvatuissa käsittelytarkoituksissa yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 
artikloissa kuvatut oikeudet ja erityisesti  

 oikeus saada pääsy tietoihin: oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja 
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos niitä käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja jäljennös niistä 
sekä seuraavat tiedot: 
a) käsittelyn tarkoitus; 
b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; 
c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; 
d) henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit; 
e) henkilötietoihin liittyvät oikeudet (oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen taikka käsittelyn 

rajoittamiseen tai vastustamiseen); 
f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; 
g) jos henkilötietoja ei ole kerätty sinulta, oikeus saada tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; 
h) automaattisen päätöksenteon, muun muassa profiloinnin olemassaolo; 

 
 oikeus tietojen oikaisemiseen: oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

ja/tai täydentää puutteelliset henkilötiedot;  
 

 oikeus tietojen poistamiseen: oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötietosi, jos 
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 
b) peruutat suostumuksesi eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 
c) olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä käsittelyyn ole perusteltua syytä; 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; 
e) henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; 
f) henkilötiedot on kerätty tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisen yhteydessä. 
Oikeutta poistamiseen ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos 
käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 
 oikeus käsittelyn rajoittamiseen: sinulla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden; 
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön 

rajoittamista; 
c) tarvitset henkilötietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

 
 oikeus vastustaa käsittelyä: sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ellei Rekisterinpitäjän 

oikeutettu etu puolla käsittelyn jatkamista;  
 
 oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: sinulla on oikeus saada henkilötietosi, jotka olet toimittanut 

rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle ilman estettä, jos käsittely perustuu suostumukseen ja suoritetaan automaattisesti. 
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Sinulla on lisäksi oikeus saada henkilötietosi siirrettyä suoraan Gavazzilta toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on 
teknisesti mahdollista; 

 

sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 
00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

  
Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot on mainittu kohdassa 
1.  

Voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä maksutta tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan. Jos pyynnöt ovat kuitenkin 
ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen 
maksun ottaen huomioon pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä 
suorittamasta pyydettyä toimea.  

 


